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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 
Za cznik nr 6 

 
UMOWA   

 
zawarta w dniu ………………………. 2011 r. pomi dzy: 

Zespo em Szkó -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika z siedzib  w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46, NIP ………………..zwan  dalej SZKO , reprezentowan   przez 

……………………………………………………… 

 
a 
 

Firm  ……………………………………………………… z siedzib  w ……………………………..,  

ul. ………………………, wpisan  do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d 

............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., 

NIP.............................................., zwanym dalej Wykonawc , reprezentowan  przez  

…………………………………………….. 

 
w wyniku przeprowadzenia post powania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  
z pó n. zm.), o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy, zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, w okresie  

 sta  j zykowy w terminie 22.01 – 03.02.2012r 
 sta  zawodowy w terminie 24 – 29.06.2012r. 

zapewnienie noclegów i wy ywienia  dla grupy 30 uczniów oraz 3 opiekunów i 2 kierowców podczas 
sta y zagranicznych  w Dessau - Roßlau (Niemcy) 

2. Wykonawca zobowi zany jest wykona  przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z ofert   
z dnia …………… r., oraz SIWZ z dnia 13.12.2011 r.,  

3. Szczegó owe terminy organizacji sta y, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowi zany jest 
uzgodni  z Zamawiaj cym.  

4. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany liczby uczestników szkolenia o ok. +/- 10%  
w terminie do 7 dni przed rozpocz ciem sta u.  

 
§ 2 

 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowi zany jest w szczególno ci:  

a) wiadczy  us ugi noclegowe dla uczestników sta y,  
b) zapewni  wy ywienie (I niadanie II niadanie , obiad, kolacja) w czasie trwania sta u od kolacji 

pierwszego dnia pobytu do obiadu ostatniego dnia pobytu 
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2. W ramach niniejszej umowy Zamawiaj cy zobowi zany jest do:  
a) przekazania Wykonawcy listy uczestników sta u z ich nazwiskami,  
b) wskazania osób odpowiedzialnych za wspó prac ,  
c) przekazania uczestnikom informacji na temat szczegó ów organizacyjnych sta u,  
d) zap aty wynagrodzenia za faktyczne i zgodne z umow  wykonanie us ug.  

 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca o wiadcza, e posiada odpowiedni  wiedz  i kwalifikacje niezb dne do profesjonalnego 

wykonania umowy.  
2. Wykonawca o wiadcza, e posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, do wiadczenie niezb dne do 

wykonania umowy oraz zobowi zuje si  do jej wykonania z zachowaniem nale ytej staranno ci. 
3. Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania umowy lub jej cz ci innym podmiotom bez uprzedniego 

uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiaj cego.  
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawc  wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim w ca ci 

lub w cz ci, Wykonawca odpowiada za dzia ania i zaniechania tych osób, jak za w asne dzia ania lub 
zaniechania.  

5. Wykonawca jest zobowi zany do udzielania Zamawiaj cemu, na jego danie, wszelkich wiadomo ci 
o przebiegu realizacji umowy. 

6.  Wykonawca ma obowi zek podporz dkowa  si  wskazówkom Zamawiaj cego dotycz cym realizacji 
przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca jest zobowi zany niezw ocznie na pi mie, informowa  Zamawiaj cego o wszelkich 
okoliczno ciach, które mog  mie  wp ywa na realizacj  postanowie  umowy. 

 
§ 4 

 
1. Strony zgodnie ustalaj , e za prawid owe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko ci:  
 
a) dla dwutygodniowego sta u j zykowego 

czna warto  us ugi bez podatku VAT: ................. z  (s ownie ..........................................................) 

Warto czna us ugi z podatkiem VAT: ................. z  (s ownie: ……………………. ……………………)  

w tym podatek VAT w stawce: ………… % 

b) dla tygodniowego sta u zawodowego 
czna warto  us ugi bez podatku VAT: ................. z  (s ownie ..........................................................) 

Warto czna us ugi z podatkiem VAT: ................. z  (s ownie: ……………………. ……………………)  

w tym podatek VAT w stawce: ………… % 

2. Podstaw  zap aty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, b dzie prawid owo wystawiona przez 
Wykonawc  i zaakceptowana przez Zamawiaj cego faktura/rachunek.  

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury/rachunku nie wcze niej ni  po potwierdzeniu, 
przez osob  wyznaczone przez Zamawiaj cego, e us uga zosta a wykonana bez zastrze . 
Ze strony Zamawiaj cego osob , która potwierdzi wykonanie czynno ci zgodnie z umow  b dzie pani 
Anna Jagni tkowska. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany umowy.  

4. Zap ata nale nego Wykonawcy wynagrodzenia nast pi w terminie do 14 dni od dnia zaakceptowania 
faktury przez Zamawiaj cego.  

5. W razie stwierdzenia uchybie  podczas realizacji którego  z zada , natychmiast po jego zako czeniu 
przedstawiciel Zamawiaj cego i przedstawiciel Wykonawcy sporz dzaj  i podpisuj  notatk  opisuj  
uchybienia. Notatka b dzie nast pnie podstaw  obci enia Wykonawcy karami umownymi, o których 
mowa w § 5 i § 7.  

6. Zap ata wskazanego wy ej wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nast pi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.  

7. Przez dzie  zap aty rozumie si  dzie  obci enia rachunku bankowego Zamawiaj cego.  
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku braku rodków finansowych, zap ata 
Wykonawcy nale nego wynagrodzenia przez Zamawiaj cego mo e ulec wyd eniu. W tym czasie 
Wykonawcy nie przys uguj  odsetki ustawowe tytu em opó nienia w p atno ci. Wyd enie okresu 
zap aty nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga informowania Wykonawcy.  

 
 

§ 5 
 

1. Za niewykonanie lub nienale yte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj cy ma prawo naliczy  kar  
umown  w wysoko ci 10 % wynagrodzenia z podatkiem VAT / brutto*, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 za ka dy przypadek naruszenia umowy.  

2. Z tytu u odst pienia, rozwi zania, wypowiedzenia umowy przez Zamawiaj cego, z przyczyn zale nych 
od Wykonawcy, Zamawiaj cy ma prawo naliczy  kar  umown  w wysoko ci 10% wynagrodzenia  
z podatkiem VAT / brutto* o którym mowa w § 4 ust. 1.  

3. Strony zgodnie ustalaj , e kary umowne p atne s  w terminie 7 dni od dnia dor czenia wezwania do 
ich zap aty.  

4. Strony nie odpowiadaj  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy, b ce nast pstwem 
dzia ania si y wy szej. Dla celów niniejszej umowy okre la si , i  si  wy sz  jest zdarzenie 
nadzwyczajne, zewn trzne i niemo liwe do zapobie enia i przewidzenia.  

5. Wykonawca wyra a zgod  na potr cenie przez Zamawiaj cego kar umownych z przys uguj cego 
Wykonawcy wynagrodzenia.  
 

§ 6 
 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawid ow  realizacj  niniejszej umowy s :  

 po stronie Zamawiaj cego: Pani Anna Jagni tkowska, tel. (46) 815 41 41,  
 po stronie Wykonawcy: ………….....……………….., tel. ……..……….. 

2. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony s  zobowi zane sobie przekazywa   
w zwi zku z zawarciem umowy, wymagaj  formy pisemnej i Strony zobowi zuj  si  do ich dor czania 
przez poczt  na adresy:  

 w przypadku ww. korespondencji pochodz cej od Wykonawcy adresem w ciwym dla dor cze  
Zamawiaj cego jest adres: ul. Zwoli skiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

 w przypadku ww. korespondencji pochodz cej od Zamawiaj cego adresem w ciwym dla 
dor cze  Wykonawcy jest adres: ul. ………………………, ………………………………. 

3. Strony zobowi zuj  si  do wzajemnego powiadamiania o ka dej zmianie adresu, o którym mowa  
w ust. 2. 
 

§ 7 
 

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do przetwarzania jego 
danych osobowych w szczególno ci w zakresie udost pniania tych danych na potrzeby 
sprawozdawczo ci finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji. 
 

§ 8 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
i ustawy Prawo zamówie  publicznych. 
 

§ 10 
 

Sporne sprawy rozstrzygane b  przez s d powszechny w ciwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiaj cego. 
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§ 11 
 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, z których po jednym otrzymuj  
Zamawiaj cy i Wykonawca. 
 

§ 12 
 

Integraln  cz  umowy stanowi :  
 oferta Wykonawcy z dnia …………………………… 
 SIWZ z dnia …………….……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………..                                           ………………………………. 

SZKO A (Zamawiaj cy)                          Wykonawca 

  

 

 

 

 

 

  

 
 


