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Załącznik nr 3 do SIWZ  

BRP.272.13.2018 

 
UMOWA 

 
zawarta w dniu......................... w ...................pomiędzy:  
 
1.  
reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:  
…………………………. – ...... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia ……………… 
udzielonego przez ……………………………………………………………………………………………………  

  
…………………………………………………………………..  zwany dalej „Zamawiającym” 
 
a 
…………………… z siedzibą w ……………………. (…..-……) przy ul. . NIP……………….., wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ............................... 
pod numerem KRS …………………/ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, na podstawie odpisu z KRS/ zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej  
stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. Realizacja usług 

społecznych i zdrowotnych  w powiecie wrzesińskim  w projekcie „Jesteśmy aktywni”, na które 
składają się następujące zadania:  

a)………….  
    

na warunkach określonych w: 
1) szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
2)  ofercie Wykonawcy, zwanej dalej „Ofertą”,  

opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy 
  

2. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne. 

 
§ 2 

 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do ………….. r. w sposób 
i w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie 
Przedmiotu  

§ 3 
1. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości nie przekraczającej kwoty ………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………….), 

stanowiącej całkowitą cenę brutto wynikającą z Oferty. 

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne miesięcznie po zakończeniu wykonywania 

usług w danym miesiącu. Za wykonanie zadania ……….. wynagrodzenie obliczone jako iloczyn cen 

jednostkowych za 1 godzinę świadczenia usługi i liczby zamówionych w danym miesiącu godzin. Cena 

jednostkowa za realizację 1 godziny usługi wynosi: …………… 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo protokół wykonania zadania,  wykaz osób, 

faktura VAT/rachunek, wystawiony przez Wykonawcę po zakończeniu świadczenia usług w 

danym miesiącu wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.  
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4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

dokumentu stanowiącego podstawę zapłaty przez Zamawiającego. 

 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w 

przypadku, kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana opóźnieniem 

związanym z przekazaniem środków przez Instytucję Zarządzającą  na rzecz Zamawiającego.   

6. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w wystawionej fakturze VAT lub innym dokumencie. 

7. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. W terminie do 5 dnia każdego miesiąca Wykonawca sporządza protokół potwierdzający  
przeprowadzenie miesięcznego zadania, przy czym dane zadanie uznaje się za przeprowadzone 
zgodnie z umową dopiero z chwilą stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru 
prawidłowości jego przeprowadzenia zgodnie z umową, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 
2 do umowy.  

2. Wykonawca dostarczy protokół i wykaz osób (zał.1 do umowy)  Zamawiającemu, najpóźniej w 
terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca.  

3. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści ww. protokołu odbioru, dane zadanie zostało 
przeprowadzone nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez 
Zamawiającego nieprawidłowości w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego i w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest 
obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego 
wykonywania Przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany  przez Unię 
Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności 
poprzez oznakowanie pomieszczeń, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z 
wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 

§ 6 
 

 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w 3 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na zasadach i w sposób określony w ust. 2 -11, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, w terminie 

ustalonym zgodnie z paragrafem 2, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie będzie miała 

zmiana stawki podatku od towarów i usług.  
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3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. I pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 

3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość 

minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń osób zaangażowanych w wykonanie umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych  od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób zaangażowanych w wykonanie umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

osobom zaangażowanym w wykonanie umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zaangażowanych w wykonanie umowy, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy.  

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 

te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zaangażowanych w 

wykonanie umowy, wraz z określeniem części wymiaru pracy, w czasie której wykonują prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

 lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zaangażowanych w 

wykonanie umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu  ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem części  

pracy, w czasie której wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

14 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 

koszty wykonania umowy. 

 10. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, jakim uważa wniosek za zasadny oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

nieuwzględnieniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o 

nieuwzględnieniu wniosku lub częściowym uwzględnieniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 – 10  stosuje się odpowiednio.  

  

§ 7 
  

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
1) zwłoki Wykonawcy w realizacji miesięcznego zakresu przedmiotu umowy w  wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 
2) rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy; 

3) rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, na co Wykonawca niniejszym wyraża 
nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przenosi 
kwotę zastrzeżonej kary umownej. 

4. Jeżeli na skutek zamierzonego działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiającemu zostanie 
przypisane do zwrotu dofinansowanie o którym mowa § 1 ust 3, Zamawiający będzie mógł żądać od 
Wykonawcy zwrotu zapłaconego wynagrodzenia oraz naprawienia szkody spowodowanej tym 
działanie lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Przedmiotu 

Umowy. 
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji 

na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. 
3. Do współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy upoważnia się: 

a. ze strony Zamawiającego:  
- ................................................... tel/fax..................................e-mail................................ 
- ....................................................tel/fax..................................e-mail................................ 
b. ze strony Wykonawcy:  
- ..................................................tel/fax................................e-mail............................. 
-...................................................tel/fax................................e-mail............................. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 
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§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).       
 
 

§ 10 
 

1. Umowa może być zmieniona w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy z uwzględnieniem art. 144 ust. 
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym 
zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa, 

2) zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą 
zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

 
 

§ 11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść: 
 
 

1) Załącznik nr 1 – wykaz osób  
 

2) Załącznik nr 2 –protokół wykonania zadań  
 
 
 

   

 
Ze strony Zamawiającego:                 Ze strony Wykonawcy: 
 
         
      ...........................................                                                   ............................................... 
       (podpis i pieczątka)       (podpis i pieczątka) 


