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

 
Za cznik nr 4 do SIWZ 

Projekt umowy 
 

UMOWA/UMOWA ZLECENIE     Nr  …………2013 
 

zawarta w dniu ………………2013 roku w Rawie Mazowieckiej 
 

 
POMI DZY: 

Zespo em Szkó -Centrum Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej  
im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej reprezentowanym przez:  

Agat  Lipsk  – koordynatora projektu „Kompetencje dla przysz ci” o numerze  
WND-POKL.09.02.00-10-094/11 na podstawie pe nomocnictwa z dnia 03.01.2013 r. 

 
zwanym dalej Zamawiaj cym/Zleceniodawc                                     
 

a 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
zwanym w dalszej tre ci Wykonawc /Zleceniobiorc   
 
W WYNIKU WYBORU WYKONAWCY, W POST POWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZOSTA A ZAWARTA 

UMOWA NAST PUJ CEJ TRE CI 
 

§ 1 
1. Zamawiaj cy/Zleceniodawca powierza, a Wykonawca/Zleceniobiorca przyjmuje  

do wykonania prace obejmuj ce wiadczenie us ug edukacyjnych zwi zanych  
z prowadzeniem  zaj  pn.: 

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

w ramach projektu „Kompetencje dla przysz ci” realizowanego wed ug umowy  
nr UDA- POKL.09.02.00-10-094/11-00  w Zespole Szkó  - Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, dla którego organem 
prowadz cym jest Powiat Rawski. 

1. Zakres prac w ramach przedmiotu umowy/umowy zlecenia okre la Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za cznikami od nr 1 do nr 5 oraz oferta 
Wykonawcy/Zleceniobiorcy, które stanowi  integraln  cz  niniejszej umowy.  

2. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowi zuje si  do wykonania prac zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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3. Wykonawca/Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jako  i wyniki pracy, a tak e  
za bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczestników zaj  edukacyjnych. 

4. Wykonawca/Zleceniobiorca zapewni realizacj  zaj  w godzinach nie koliduj cych  
z zaj ciami obowi zkowymi, dostosowanych do wymogów uczestników projektu  
i warunków szko y. 

5. Po stronie Zamawiaj cego/Zleceniodawcy pozostaje: 
a) nieodp atne udost pnienie pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia zaj ; 
b) nieodp atne udost pnienie sprz tu i pomocy dydaktycznych oraz materia ów 

niezb dnych do prowadzenia zaj . 
 

§ 2 
2. Ustala si  nast puj cy termin wykonania prac – od dnia …………. do dnia 30 czerwca 

2014 roku.  
3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zespo u Szkó -Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
przy ul. Zwoli skiego 46. 

                                      
§3 

1. Z tytu u wykonywania prac obj tych niniejsz  umow /umow  zleceniem 
Wykonawca/Zleceniobiorca  otrzyma od Zamawiaj cego/Zleceniodawcy ustalone  
w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie brutto za jedn  godzin  zaj   
w kwocie ............................ z  (s ownie: ……….……). 

2. czna warto  wynagrodzenia Zleceniobiorcy/Wykonawcy stanowi iloczyn godzin 
zrealizowanych w okresie od …………….. do 30.06.2014 i stawki brutto za jedn  
godzin  zaj  okre lonej w ust. 1. I wynosi …………………….z  (s ownie: ……….……) 

3. Ustala si  trzymiesi czne okresy rozliczeniowe.  
4. Liczba godzin dydaktycznych przypadaj cych na dany okres rozliczeniowy wynika  

z harmonogramu ustalanego dla danej cz ci zamówienia przez 
Zamawiaj cego/Zleceniodawc  w porozumieniu z Wykonawc / Zleceniobiorc . 

5. Najpó niej w ostatnim dniu miesi ca Wykonawca/Zleceniobiorca przedstawia  b dzie 
Zamawiaj cemu/Zleceniodawcy pisemne rozliczenie wykonanych w danym miesi cu 
czynno ci, wynikaj cych z realizacji poszczególnych zada  w postaci wype nionej karty 
czasu pracy.  

6. Wynagrodzenie dzie p atne przelewem na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy/Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dor czenia rachunku/faktury 
VAT prawid owo wystawionego/ej pod wzgl dem formalno-prawnym i rachunkowym, nie 
wcze niej jednak, jak po ostatecznym sprawdzeniu poprawno ci wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy okre lonego w § 1 na podstawie dokumentów potwierdzaj cych 
zrealizowanie zaj  w danym okresie rozliczeniowym, z zastrze eniem  
§ 3ust.8. 

7. Za dat  dokonania p atno ci uwa a si  dat  przekazania polecenia przelewu. 
8. Niezale nym od stron umowy warunkiem przekazania rodków z tytu u prawid owego 

wykonania umowy jest dost pno rodków na rachunku bankowym 
Zleceniodawcy/Zamawiaj cego uzale niona od transferów z Instytucji Po rednicz cej. 
Uregulowanie nale no ci nast pi niezw ocznie po otrzymaniu przez 
Zleceniodawc /Zamawiaj cego rodków. Z tego tytu u Wykonawca/Zleceniobiorca nie 

dzie dochodzi  ewentualnego roszczenia o odsetki powsta e w wyniku nieterminowej 
zap aty wynagrodzenia. 
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9. Od wynagrodzenia b  potr cone wszelkie nale no ci do Urz du Skarbowego, 
Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

10. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy/Zleceniobiorcy niezb dne  
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przys uguje prawo dania kwoty 
wynagrodzenia wy szej ni  okre lona w §3 ust. 1 i 2. 

11. Wynagrodzenie p atne jest przelewem na konto bankowe Wykonawcy/Zleceniobiorcy. 
12. P atnikiem faktur VAT/rachunków  jest Zespó  Szkó -Centrum Edukacji Zawodowej  

i  Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwoli skiego 46, 96-200 
Rawa Mazowiecka, NIP -835-12-60-819 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy jest wspó finansowane ze rodków 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita  
Ludzki. 

14. Wykonawca/Zleceniobiorca wyra a zgod  na zmian  umowy w przypadku 
nieosi gni cia za  merytorycznych okre lonych we wniosku o dofinansowanie 
polegaj  na obni eniu kwoty rozliczanej umow  proporcjonalnie do stopnia 
osi gni cia za , zgodnie z regu  proporcjonalno ci (Wytyczne w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) 
 

§4 
1. O przeszkodach w rozpocz ciu, kontynuowaniu b  zako czeniu pracy 

Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowi zany niezw ocznie poinformowa  w formie 
pisemnej Zamawiaj cego/Zleceniodawc , który to mo e odst pi  od umowy i powierzy  
wykonanie pracy lub jej cz ci innej osobie. 

2. Wykonawca/Zleceniobiorca nie mo e powierzy  ani w ca ci ani w cz ci wykonania 
pracy osobom trzecim bez zgody Zamawiaj cego/Zleceniodawcy wyra onej na pi mie 
pod rygorem niewa no ci. 

3. W razie uzyskania takiej zgody (w przypadku choroby lub innych zdarze  losowych), 
Wykonawca/Zleceniobiorca za dzia ania lub zaniechania osób trzecich ponosi 
odpowiedzialno  jak za w asne dzia ania lub zaniechania. 

4. Wierzytelno ci wynikaj ce z niniejszej umowy bez zgody Zamawiaj cego/Zleceniodawcy, 
wyra onej pod rygorem niewa no ci na pi mie, nie mog  by  przenoszone na osoby 
trzecie.  
 

 
§5 

1. Wykonawca/Zleceniobiorca wiadcza, e posiada niezb dn  wiedz  i do wiadczenie 
oraz uprawnienia do wykonania czynno ci zleconych mu na podstawie umowy oraz 
zobowi zuje si  do starannego wykonania tych czynno ci.  

2. Jednocze nie Wykonawca/Zleceniobiorca o wiadcza, e po jego stronie nie zachodz  
okoliczno ci faktyczne lub prawne mog ce wp yn  w sposób niekorzystny dla 
Zamawiaj cego/Zleceniodawcy na sposób wykonania przez niego umowy.  
W przypadku, gdyby takie okoliczno ci zaistnia y w okresie obowi zywania umowy 
Wykonawca/Zleceniobiorca niezw ocznie poinformuje o ich wyst pieniu 
Zamawiaj cego/Zleceniodawc .  

3. Wykonawca/Zleceniobiorca wykonuje czynno ci zlecone mu przez 
Zamawiaj cego/Zleceniodawc  samodzielnie i przy ich wykonaniu nie podlega 
kierownictwu Zamawiaj cego/Zleceniodawcy, zobowi zany jest jednak do stosowania 
si  w granicach umowy, do uwag Koordynatora projektu odno nie sposobu wykonania 
zleconych czynno ci oraz do niezw ocznego usuwania ewentualnych uchybie .  
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4. Gdyby okaza o si , e efektem wykonania umowy b dzie utwór w rozumieniu ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631, z pó n. zm.), Wykonawca/Zleceniobiorca z chwil  otrzymania 
wynagrodzenia za wykonane czynno ci, w ramach tego wynagrodzenia, przenosi na 
Zamawiaj cego/Zleceniodawc  autorskie prawa maj tkowe do utworu oraz prawa  
do korzystania i rozporz dzania autorskimi prawami maj tkowymi utworu na wszystkich 
znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji jak równie  prawo 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zale nego prawa autorskiego do utworu. 
Przeniesienie maj tkowych praw autorskich dotyczy w szczególno ci nast puj cych pól 
eksploatacji:  
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie okre lon  technik  

egzemplarzy utworu, w tym technik  drukarsk , reprograficzn , zapisu 
magnetycznego oraz technik  cyfrow , w tym wprowadzanie do pami ci komputera;  

b) W zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, u yczenie lub najem orygina u albo egzemplarzy;  

c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni  okre lony powy ej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a tak e publiczne udost pnianie utworu w taki sposób, aby ka dy 
móg  mie  do niego dost p w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym  
za pomoc  sieci Internet.  

5. Z chwil  i w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 4, Zamawiaj cy/Zleceniodawca.  
nabywa w asno  wszystkich egzemplarzy, na których zosta y utrwalone utwory. 

6. Wykonawca/Zleceniobiorca mo e zatrzyma  egzemplarze utworów wy cznie dla celów 
dokumentacyjnych.  

7. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowi zuje si , e wykonuj c umow  nie naruszy praw 
maj tkowych osób trzecich i przeka e Zamawiaj cemu/Zleceniodawcy utwory w stanie 
wolnym od obci  prawami osób trzecich.  

8. Wykonawca/Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wzgl dem 
Zamawiaj cego/Zleceniodawcy za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w 
szczególno ci za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikaj ce z naruszenia praw 

asno ci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy O prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w zwi zku z wykonaniem umowy. 

9. Przeniesienie maj tkowych praw autorskich nast puje na czas nieoznaczony. 
 

§6 
1. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowi zuje si , i  z tytu u niewykonania lub nienale ytego 

wykonania przedmiotu umowy zap aci Zamawiaj cemu/Zleceniodawcy nast puj ce kary 
umowne:  

a)  10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odst pienia od umowy wskutek 
okoliczno ci, za które odpowiada Wykonawca/Zleceniobiorca 

b) w razie nieprzestrzegania harmonogramu zaj  w wysoko ci 100,00 z  za ka  
niezrealizowan  z winy Wykonawcy/Zleceniobiorcy godzin  lekcyjn ,  

2. Zamawiaj cemu/Zleceniodawcy y prawo dochodzenia odszkodowania 
przekraczaj cego wysoko  kary umownej.  

3. Wykonawca/Zleceniobiorca wyra a zgod  na potr cenie naliczonych kar umownych  
z nale nego mu wynagrodzenia.  

 
§7 
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1. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowi zany jest do informowania o wspó finansowaniu 
zaj  przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego zgodnie z 
zapisami zawartymi w „Wytycznych dotycz cych oznaczania projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki”, które s  dost pne na stronie internetowej 
www.efs.gov.pl. 

2.  Wraz z zawarciem niniejszej umowy Zamawiaj cy/Zleceniodawca przekaza  
Wykonawcy/Zleceniobiorcy aktualne logotypy i inne oznaczenia stosowane do promocji 
projektu, co Wykonawca/Zleceniobiorca niniejszym potwierdza. 
 

§ 8  
Wraz z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca/Zleceniobiorca upowa nia 
Zamawiaj cego/Zleceniodawc   do przetwarzania jego danych osobowych szczególno ci w 
zakresie udost pnienia tych danych na potrzeby sprawozdawczo ci finansowej, monitoringu, 
kontroli i ewaluacji. 
 

§ 9  
1. Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy/Zleceniobiorcy. 
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmian  umowy w stosunku do tre ci 

oferty z onej przez Wykonawc /Zleceniobiorc , z zastrze eniem §9 ust. 3.  
3. Zmiana istotnych postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty z onej 

przez Wykonawc /Zleceniobiorc  jest dopuszczalna przy zachowaniu warunków 
okre lonych w SIWZ.  

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

5. Zamawiaj cy/Zleceniodawca zastrzega sobie natychmiastowe rozwi zanie umowy  
w przypadku rozwi zania umowy z Instytucj  Po rednicz . 

 
§ 1 0  

W sprawach nie uregulowanych umow  maj  zastosowanie przepisy Ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy Prawo zamówie  publicznych oraz 
Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 1 1  
1. Umowa zosta a sporz dzona w 2 egzemplarzach po jednej dla ka dej ze stron. 
2. Integraln  cze  umowy stanowi  nast puj ce za czniki:  
 
Za cznik nr 1 – oferta Wykonawcy/Zleceniobiorcy, 
Za cznik nr 2 – Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia,  
Za cznik nr 3 – SIWZ z za cznikami.  
 
 
 …………………………………                                                   ……………………………….. 
                  (Zamawiaj cy)                                                                       (Wykonawca) 
 
 
 


