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Załącznik nr 4 do SIWZ         Załącznik nr 3 do oferty

Projekt

UMOWA / NR  ....................................

dotycząca pełnienia funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …
Wielkiej Wsi” współfinansowanego 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 9.1.2 – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych.

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2010 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 Wąchock/Szkołą Podstawową im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej
Wsi, NIP 664 145 22 59, reprezentowanym przez
Bożenę Wronę – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w
Wielkiej Wsi, zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................................................................................... z siedzibą
......................................................................................, NIP ……………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Wykonawca umowy będący jednocześnie Asystentem Koordynatora Projektu jest

zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie umową o dofinansowanie nr UDA-
POKL.09.01.01-26-113/10-00 podpisaną przez Gminę Wąchock/ Szkołę Podstawową im.
Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi z Samorządem Województwa
Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, w tym m.in.:

a) Przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej (Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego) i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego
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Kapitał Ludzki.
b) Organizowanie, kierowanie i nadzór nad pracami Biura projektu.
c) Sporządzanie sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu.
d) Przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz.
e) Udział w pracach Komisji Przetargowej.
f) Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorem Szkoły.
g) Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji projektu.
h) Udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych oraz

końcowych części i całości projektu.
i) Prowadzenie biura projektu.
j) Organizowanie wycieczek
k) Przeprowadzenie rekrutacji

2. Wątpliwości interpretacyjne co do rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Asystenta
Koordynatora Projektu oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego rozstrzygane będą
w oparciu o następującą kolejność ważności n/w. dokumentów:

a) umowa Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu nr UDA-
POKL.09.01.01-26-113/10-00,

b) Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla dostaw i usług zamawianych w trakcie
realizacji Projektu,

§ 2
1. Czas pełnienia funkcji Asystenta Koordynatora Projektu obejmuje okres:
- rozpoczęcie: 01-01-2011r.,
- zakończenie: do daty akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą końcowego rozliczenia

rzeczowo – finansowego Projektu (termin zakończenia realizacji Projektu 31-12-2012r.).
2. Asystent Koordynatora Projektu  zobowiązany jest do dokonywania uzupełnień, poprawek

w dokumentach rozliczeniowych nawet po 31-12-2012r., tj. do czasu ostatecznego
zaakceptowania rozliczenia/ sprawozdania końcowego przez Instytucję Pośredniczącą

§ 3

1. Za wykonanie całości zamówienia określonego w § 1 umowy, strony ustalają, łączne
wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:

a) dla przedsiębiorców:

netto: ….………....zł (słownie złotych: ………………………………..…….....………….………………….)
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podatek ………..% VAT, tj. ………………  zł, (słownie złotych: ………………………..………………….)

brutto  …..…  zł , (słownie złotych: ……………………………………………………………….……….…….)

b) dla osób fizycznych:

brutto-brutto (łącznie ze składkami ZUS ze strony Wykonawcy i Zamawiającego):

.................................... zł

(słownie złotych: ......................................................................................................................)

c) Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.1,  płatne  będzie  w  …………..  ratach
miesięcznych na podstawie rachunku/ Faktury wystawianych przez Zamawiającego

d) Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany
w oświadczeniu Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia wystawienia dokumentu z
zastrzeżeniem pkt.4.

e) 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.

f) Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody
Zamawiającego.

§ 4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
- 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,

- gdy Wykonawca nie podjął czynności Asystenta Koordynatora Projektu lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,

- w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego
wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy.

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.
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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 w następujących przypadkach i wysokościach:

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1,
- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych,
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przypadkach:
-  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca  -  w  wysokości  10%

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1.
- określonych w § 4 ust.1 umowy - w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto -

określonego w § 3 ust.1. 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.

§ 5
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez
obie strony w przypadkach:

- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

- 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.

§ 6
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 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).
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§ 7
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.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

§ 9
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
Zał. 1 - Oferta przetargowa Wykonawcy
Zał. 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

         Wykonawca:  Zamawiający:


