Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA Nr ………………. (Projekt)
zawarta w dniu ……….………… r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem
Publicznym w Wysokiej zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
P. Danutę Krauz – Dyrektora
a
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
rozstrzygniętego w dniu …………………………. została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby projektu
pn. „Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i prowadzenia zajęć z języka
angielskiego, zajęć z rytmiki oraz grupowych i indywidualnych zajęć logopedycznych w ramach
projektu, o którym mowa w § 1 zgodnie z niniejszą umową i ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………………..
§3
1. Szczegółowe wymagania dotyczące zajęć z języka angielskiego, o których mowa w § 2:
1) Zajęcia świadczone będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Wysokiej, w dniach pracy
przedszkola tj. od poniedziałku do piątku.
2) Zajęciami objęte zostaną dzieci w wieku 2,5-4 lat ujęte w grupy 8-9 osobowe.
3) Liczba grup objętych zajęciami wynosi - 2 grupy
4) Wymiar zajęć wynosi - 15 min.
5) Zajęcia odbywać się będą nie rzadziej jak 2 x w tygodniu dla każdej grupy; przy czym
konieczna jest przynajmniej 1 dniowa przerwa pomiędzy poszczególnymi zajęciami danej
grupy.
6) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego, a Wykonawca nie
będzie wnosił do niego zastrzeżeń.
7) Liczba zajęć nie przekroczy 256 zajęć, przy czym Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu pomniejszenia liczby zajęć.
8) Termin realizacji zajęć – od podpisania umowy do 30.06.2015 r.
9) Zajęcia realizowane będą w oparciu o program zajęć stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące zajęć z rytmiki, o których mowa w § 2:
1) Zajęcia świadczone będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Wysokiej, w dniach pracy
przedszkola tj. od poniedziałku do piątku.

2)
3)
4)
5)
6)

Zajęciami objęte zostaną dzieci w wieku 2,5-4 lat ujęte w grupę 17 osobową.
Liczba grup objętych zajęciami wynosi - 1 grupa

Wymiar zajęć wynosi - 15 min.

Zajęcia odbywać się będą nie rzadziej jak 1 x w tygodniu.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego, a Wykonawca nie
będzie wnosił do niego zastrzeżeń.
7) Liczba zajęć nie przekroczy 128 zajęć, przy czym Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu pomniejszenia liczby zajęć.
8) Termin realizacji zajęć – od podpisania umowy do 30.06.2015 r.
9) Zajęcia realizowane będą w oparciu o program zajęć stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące zajęć grupowych logopedycznych, o których mowa w § 2:
1) Zajęcia świadczone będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Wysokiej, w dniach pracy
przedszkola tj. od poniedziałku do piątku.
2) Zajęciami objęte zostaną dzieci w wieku 2,5-6 lat ujęte w grupy 2-4 osobowe.
3) Liczba grup objętych zajęciami wynosi: 12 grup dzieci w wieku 2,5-4 lat (zajęcia

w wymiarze 15 min.) oraz 12 grup dzieci w wieku 5-6 lat (zajęcia w wymiarze
30 min.),
4) Zajęcia odbywać się będą nie rzadziej jak 1 x w tygodniu dla każdej grupy.
5) Zajęcia będą prowadzone w tym samym czasie dla 2 grup, w osobnych pomieszczeniach.
6) Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Zamawiającego, a Wykonawca nie
będzie wnosił do niego zastrzeżeń.
7) Czas pracy logopedy rozliczany będzie liczbą zrealizowanych zajęć w wymiarze 15 min. oraz
30 min i nie przekroczy 576 godzin zegarowych, przy czym Wykonawcy nie przysługują
względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu pomniejszenia liczby godzin.
8) Termin realizacji zajęć – od podpisania umowy do 30.06.2015 r.
9) Zajęcia realizowane będą w oparciu o program zajęć stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące zajęć indywidualnych logopedycznych, o których mowa
w § 2:
1) Zajęcia świadczone będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Wysokiej, w dniach pracy
przedszkola tj. od poniedziałku do piątku,
2) Zajęciami indywidualnymi objęte zostaną dzieci w wieku 2,5-6 lat, u których zostanie
zdiagnozowana potrzeba wsparcia logopedycznego.
3) Logopeda będzie pracował nie rzadziej jak 2 x w tygodniu po 3 godziny zegarowe, przy czym
szczegółowy harmonogram pracy logopedy zostanie ustalony przez Zamawiającego, a
Wykonawca nie będzie wnosił do niego zastrzeżeń.
4) Czas pracy logopedy nie przekroczy 384 godzin zegarowych, przy czym Wykonawcy nie
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu pomniejszenia liczby godzin.
5) Termin realizacji zajęć - od podpisania umowy do 30.06.2015 r.
6) Zajęcia realizowane będą w oparciu o program zajęć stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.
§4
1. Zamawiający oświadcza, że udostępni nieodpłatnie pomieszczenia służące do przeprowadzenia
zajęć będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) zajęcia zostaną przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające
odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zmiana prowadzącego może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
2) zajęcia będą prowadzone w zgodzie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, o której
mowa w Rozporządzeniu (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r.

3) przysługują mu do materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności do programów zajęć wyłączne i nieograniczone prawa autorskie,
a dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi
prawami osób trzecich.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji usług w terminie do 30 czerwca 2015 r.

§6
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, czuwania
nad prawidłową realizacją umowy,
2) poinformowania uczestników zajęć, iż są one organizowane w ramach projektu „Co dzień
mądrzejsi, co dzień sprawniejsi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
3) bieżącego dokonywania wpisów w dziennikach zajęć potwierdzających wykonanie przedmiotu
umowy oraz bieżącego prowadzenia miesięcznych list obecności, a także dostarczenia
Zamawiającemu oryginałów list obecności wraz z upływem miesiąca, w którym nastąpił
obowiązek ich wytworzenia oraz oryginałów dzienników zajęć wraz z upływem roku szkolnego,
w którym nastąpił obowiązek ich wytworzenia.
4) dwukrotnego przeprowadzenia diagnozy wstępnej (pierwsza diagnoza – niezwłocznie po
podpisaniu umowy, druga – w pierwszym tygodniu września 2014 r.) wśród wszystkich dzieci
uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Wysokiej pozwalającej na podział uczestników
projektu w zależności od wieku oraz potrzeb w zakresie poprawności wymowy, na grupy 2-4
osobowe uczestniczące w grupowych zajęciach logopedycznych oraz na wskazanie uczestników
kwalifikujących się do indywidualnego wsparcia logopedycznego,
5) dwukrotnego przeprowadzenia diagnozy wstępnej (pierwsza diagnoza – niezwłocznie po
podpisaniu umowy, druga – w pierwszym tygodniu września 2014 r.) dla wskazanej przez
Zamawiającego 17-osobowej grupy uczestników projektu pod kątem zajęć z angielskiego oraz
zajęć z rytmiki,
6) dostarczenia Zamawiającemu w oryginałach wypełnionych kart diagnozy wstępnej, o których
mowa w pkt. 4 i 5 wraz z upływem miesiąca, w którym nastąpił obowiązek ich wytworzenia.
7) prowadzenia kwartalnych kart obserwacji rozwoju dziecka dla każdego uczestnika zajęć, odrębnie
dla poszczególnych rodzajów zajęć, a także dostarczenia Zamawiającemu w oryginałach ww.
dokumentów wraz z upływem miesiąca, w którym nastąpił obowiązek ich wytworzenia,
8) wydania dyplomów uczestnikom zajęć na zakończenie zajęć w danym roku szkolnym, a także
dostarczenia Zamawiającemu w kopii ww. dokumentów wraz z upływem roku szkolnego,
w którym nastąpił obowiązek ich wytworzenia.
9) do uczestnictwa w wywiadach przeprowadzanych raz na kwartał przez Zamawiającego mających
na celu ocenę postępów uczestników zajęć,
10) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji zajęć w każdym czasie i na każde
żądanie Zamawiającego oraz pozostawania w stałym kontakcie z Koordynatorem Projektu
osobiście lub telefonicznie oraz na każde żądanie Zamawiającego,
11) oznaczania wszystkich materiałów dotyczących realizowanych zajęć zgodnie z Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zamieszczonymi na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl,
12) indywidualizacji zajęć poprzez wprowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych
uczestników i zwiększenia pomocy wobec tych uczestników, u których zaobserwowano trudności,
13) prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników kursów zgodnie z wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
§7
Wykonawca zapewni warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia zajęć zgodne
z przepisami BHP.

§8
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przez Zamawiającego prawidłowości realizacji
umowy oraz udostępni do wglądu pełną dokumentację związaną z wykonaniem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) Prawo kontroli przebiegu i efektywności zajęć oraz frekwencji uczestników.
2) Prawo kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3) Prawo prowadzenia bieżącego nadzoru nad przebiegiem zajęć.
3. Kontrola może być przeprowadzana w toku wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu.
W ramach kontroli Zamawiający może żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji
dotyczących wykonywania umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów,
które dotyczą Zamawiającego uzyskanych podczas wzajemnej współpracy. Wszystkie informacje
otrzymane od Zamawiającego Wykonawca traktuje jako poufne.
§9
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich
informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą
w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez
drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane
wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające
zabezpieczenie danych osobowych osób biorących udział w projekcie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie danych wynikających z realizacji niniejszej umowy
do celów statystycznych, informatycznych, kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

§ 10
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje i pokrywa wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy w tym: przeprowadzenie zajęć, koszty materiałów
szkoleniowych i dydaktycznych, koszty przeprowadzenia diagnozy wstępnej, koszty prowadzenia
kwartalnych kart obserwacji oraz wszelkie inne koszty i wydatki związane z wykonaniem
przedmiotu umowy i nie przekroczy kwoty ……………….…………… zł brutto (słownie:
……..……………………………………………………………………………..………złotych).
Rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie jako
suma kwot uzyskanych z pomnożenia faktycznie zrealizowanych liczb:
1) zajęć z języka angielskiego i ceny jednostkowej za te zajęcia,
2) zajęć z rytmiki i ceny jednostkowej za te zajęcia,
3) godzin zajęć logopedycznych i cen jednostkowych za 1 godzinę tych zajęć.
Wynagrodzenie za jedną sztukę zajęć z języka angielskiego w wymiarze 15 min. wynosi
………….………….. zł brutto.
Wynagrodzenie za jedną sztukę zajęć z rytmiki w wymiarze 30 min. wynosi ……….………….. zł
brutto.
Wynagrodzenie za jedną godzinę zegarową (60 min.) grupowych zajęć logopedycznych wynosi
………….………….. zł brutto.
Wynagrodzenie za jedną godzinę zegarową (60 min.) indywidualnych zajęć logopedycznych
wynosi ………….………….. zł brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane będzie miesięcznie, w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego środków
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Podstawą do dokonania zapłaty za wykonane usługi będzie dostarczenie Zamawiającemu
dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 3, 6, 7 i 8 za dany miesiąc.

9. Wykonawca wystawi fakturę na Przedszkole Publiczne w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Łańcut,
NIP 815-15-84-090.
10. Obsługa finansowa całości przedmiotu umowy prowadzona będzie przez Zespół AdministracyjnoFinansowy Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut (ZAFOSiP).
11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAFOSiP.
12. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy zapłata wynagrodzenia
może nastąpić po uprzednim dostarczeniu dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał należne mu
wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o podwykonawstwo.
§ 11
[ w przypadku braku innych podmiotów ]
Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.
lub:
[ w przypadku udziału innych podmiotów ]
Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem innych podmiotów.
§ 12
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostanie zrealizowana wymagana
liczba zajęć z języka angielskiego, liczba zajęć z rytmiki bądź godzin zajęć logopedycznych,
rozliczenie nastąpi zgodnie z faktycznie zrealizowaną liczbą zajęć bądź liczbę godzin, pod warunkiem
przekazania środków na tak zrealizowane zajęcia przez WUP.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
a) za każdy dzień opóźnienia ostatecznego terminu realizacji zajęć – w wysokości 0,5% wartości
brutto całej umowy
b) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za usługi, od których wykonania
odstąpiono.
2. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mogą
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych oraz odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. W przypadkach opóźniania terminów przeprowadzania poszczególnych szkoleń Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części bez wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania umowy lub jej części.
§ 14
1. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony mogą dokonywać nieistotnych
zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano Wykonawcę
polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
jak również Wykonawcy np. z powodu zmiany osób prowadzących zajęcia za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do
prowadzenia zajęć, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia
losowe: choroba, wypadek itp.); zmianie liczebności poszczególnych grup zajęciowych, zmianie
liczby grup objętych grupowymi zajęciami logopedycznymi; wynagrodzenia w przypadku zmiany
ilości i liczby zajęć przez Zamawiającego oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:
a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.

§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie nienależytego jej wykonywania
przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach
i nie usunięciu ich niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4
§ 16
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już wykonany przedmiot
umowy.
§ 17
1. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z umową będą podlegały rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowią: SIWZ oraz Oferta wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

