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Załącznik nr 6 do SIWZ         

         Załącznik nr 5 do oferty 

 

 ( Projekt) 

     

UMOWA /.................................... 

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2011 r., w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pomiędzy:  

Gminą Skarżysko Kościelne, NIP 663-133-84-09, reprezentowaną przez  

Zdzisława Woźniaka – Wójta Gminy, zwanego dalej Zamawiającym, 

 

a ................................................................................................................... z siedzibą 

......................................................................................, NIP …………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Przedmiotem umowy zwanej dalej „zadaniem” jest: 

Prowadzenie zajęć logopedycznych* 

1. w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim* 

2. w Punkcie Przedszkolnym w Lipowym Polu* 

3. w Punkcie Przedszkolnym w Majkowie* 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego 

wykonania zadania. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z należytą starannością.  

§ 3 

Termin realizacji zadania: od momentu podpisania umowy do 31.07.2012r. 

§ 4 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w kwocie ……………………………. zł (słownie ……………………………) za jedną 

godzinę świadczenia usługi, o której mowa w §1.  

2. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc będzie następowała na podstawie 

rachunku/faktury* wystawionego przez Wykonawcę do końca danego miesiąca lub 

następnego miesiąca za miesiąc poprzedni nie później niż za okres trzymiesięczny ze 

środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 

Regionalnego w Kielcach. 

3. Faktury/rachunki *winny być wystawione z uwzględnieniem następujących danych na 

druku faktury/rachunku*: 

Nabywca: Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

NIP: 663-133-84-09 

 

Płatnik: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

NIP: 663-174-61-08 

   

4. Zamawiający będzie opłacać faktury/rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek 

Wykonawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury/rachunku przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt.5. 

5. Termin zapłaty będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania z Instytucji 

Pośredniczącej i z tytułu ewentualnego opóźnienia w zapłacie Wykonawca nie będzie sobie 

rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT/rachunku* bez podpisu 
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odbiorcy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez 

zgody Zamawiającego. 

8. Faktura/rachunek* końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie 

przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność. 

9. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.  

 

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a.  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od 

daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b. gdy Wykonawca nie podjął czynności wskazanych w § 1 lub nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 

terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową, 

c. w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego 

wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, 

żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar 

umownych liczonych zgodnie z §5 ust.6 oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą. 

d. jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Pośredniczącej dotyczące  usług 

wskazanych w §1. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia przez Zamawiającego pomimo posiadania środków z Instytucji 

Pośredniczącej, trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do 

zapłaty nie krótszego niż 14 dni.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem 

odstąpienia.  

4. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto zsumowanego dla całej usługi realizowanej przez 

Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy. 

b. za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych, 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 

a. odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% 

wynagrodzenia zsumowanego dla całej usługi realizowanej przez Wykonawcę w okresie 

obowiązywania umowy. 

b. w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego zsumowanego dla całej usługi realizowanej 

przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy - za każdy dzień zwłoki, liczony od 

wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową. 

7. W przypadku, gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego  

z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

8. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

 

§ 6 

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez 

obie strony w przypadkach:  

1. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 
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nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 

2. jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie 

do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy zmienia się 

odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zmianami). 

 

§ 8 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, 

które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla 

siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 10 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

Zał. 1 - Oferta przetargowa Wykonawcy. 

Zał. 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

         Wykonawca:          Zamawiający: 


