UMOWA NR ………….
zawarta w dniu …………….. r. w Głuszycy, pomiędzy:
Gminą Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,
NIP 886-25-72-750, REGON 890718248
reprezentowaną przez:
Burmistrza – Romana Głoda
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Agnieszki Świędrych
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………..
………………………………………………..
NIP: ……………. REGON: ……………..…,
reprezentowanym przez: ……………………..
zwane dalej „Wykonawcą”
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach realizacji
projektu „Samodzielni niesamodzielni – poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na
terenie trzech południowych powiatów Dolnego Śląska” oraz Zarządzenia Nr 14/O/2021 Burmistrza
Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 złotych
(netto).
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług animacyjnych dla grupy dorosłych osób
niesamodzielnych (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych) w liczbie do
30 osób, będących uczestnikami projektu "Samodzielni niesamodzielni – poprawa dostępu do
wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech południowych powiatów Dolnego Śląska"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
Wykonawca świadczyć będzie usługi w placówce dla osób niesamodzielnych w Jedlinie-Zdroju
przy pl. Zdrojowym 1.
Wykonawca świadczyć będzie usługi do 8 godzin tygodniowo – od poniedziałku do piątku (gdzie
1 godzina = 60 minut) około 25 godzin miesięcznie w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku
zorganizowania przez Zamawiającego imprez okolicznościowych (również w soboty
w godzinach uzgodnionych), Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi na tych
spotkaniach w godzinach wskazanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4.
Świadczenie usług odbywać się będzie w zakresie regulowanym potrzebami uczestników zajęć
oraz harmonogramem pracy placówki, dlatego ilość godzin świadczenia usług w danym miesiącu
może zostać zwiększona lub zmniejszona.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin usług maksymalnie o 20%.
W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Wykonawcy nie służą
wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.
Szczegółowy harmonogram zajęć na pierwszy miesiąc świadczenia usługi doprecyzowujący dni
oraz godziny prowadzenia zajęć, zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą po podpisaniu
umowy. Harmonogramy na kolejne miesiące, Wykonawca przedłoży do akceptacji
Zamawiającemu, nie później niż na 3 dni przez rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
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7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji zajęć poprzez obecność
wytypowanych przez Zamawiającego pracowników na wybranych zajęciach.
§2
Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 28 miesięcy od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że
świadczenie usług zakończy się nie później niż w dniu 30.09.2023 r. zgodnie z realizacją projektu
„Samodzielni niesamodzielni – poprawa dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych na
terenie trzech południowych powiatów Dolnego Śląska" z zastrzeżeniem rozdziału IX ust. 1 pkt 4.

§3
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) opracowanie wraz z Wykonawcą harmonogramu zajęć na pierwszy miesiąc świadczenia
usługi doprecyzowujący dni oraz godziny prowadzenia zajęć;
2) finansowanie przedmiotu umowy zgodnie z §5 umowy;
3) zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach oraz brakach w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, przy pełnym
wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego i zawodowego;
2) prowadzenie zajęć animacyjnych polegających m.in. na:
a) prowadzeniu działań zmierzających do zwiększania, podtrzymywania i rozwijania
samodzielności życiowej uczestników zajęć,
b) motywowaniu seniorów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie ich
zainteresowań z wykorzystaniem własnych środków i materiałów,
c) prowadzeniu zajęć edukacyjnych mających na celu szeroko rozumianą profilaktykę
prozdrowotną (np. dotyczącą zdrowego stylu życia),
d) animowaniu zajęć aktywizacyjno-społecznych, polegających na realizacji zainteresowań
i twórczego spędzania czasu (np. „wieczorki” z muzyką i sztuką, „wieczorki” literackie,
zajęcia rękodzielnicze, zajęcia „złotej igły”, zajęcia ogrodnicze, spotkania
okolicznościowe, czytanie prasy, klub dobrej książki, klub filmowy itp.),
e) opracowaniu scenariuszy zajęć animacyjnych, dobór form i metod pracy z uczestnikami
dostosowany do stany psychofizycznego podopiecznych oraz ich indywidualnych potrzeb,
f) bieżącym monitoringu potrzeb uczestników,
g) współpracy z innymi specjalistami i Zespołem Projektowym,
h) dokumentowaniu zajęć na potrzeby realizacji projektu;
3) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
a) wykwalifikowanej kadry zdolnej do przeprowadzenia przedmiotowych zajęć, spełniające
wymagania i posiadające kwalifikacje określone w zaproszeniu,
b) prowadzenia zajęć metodami aktywnymi, urozmaiconymi, angażującymi uczestników,
c) zapewnienia materiałów, sprzętu, narzędzi i produktów niezbędnych do właściwej
realizacji zadania;
4) Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla
realizacji przedmiotu Umowy.
§4
Wymagana dokumentacja
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z Zamawiającym najpóźniej do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca przygotuje i będzie prowadzić następującą dokumentację:
1) karty czasu pracy zawierające opis prowadzonych działań;
2) harmonogramy zajęć (uzgodnione z Zamawiającym);
3) dziennik zawierający nazwiska prowadzącego zajęcia, terminy, godziny i tematy
poszczególnych zajęć;
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4) listy obecności na zajęciach (zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego).
3. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu winny być oznakowane,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wykonawca ww.
oznakowanie może pobrać (otrzymać) od Zamawiającego w wersji elektronicznej.
§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za ilość faktycznie
przepracowanych godzin świadczenia usługi lecz nie więcej niż na maksymalną łączną kwotę
w wysokości:
1) ……………………………… zł. netto (słownie:………………….…….………………… zł.)
2) ……………………………… zł. brutto (słownie: ……………………….……………….. zł.)
3) ryczałtowa stawka wynagrodzenia za 1 godzinę usługi wynosi ………………..… zł. brutto.
2. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
kwota określona w ust. 1, obejmuje podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
i Fundusz Pracy, PPK Wykonawcy i Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 2 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu
usług i uwzględnia ono minimalne stawki za wynagrodzenie za pracę oraz minimalne stawki
godzinowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie co miesiąc w wysokości stanowiącej iloczyn stawki
określonej w ust. 1 pkt 3 i ilości godzin świadczenia usługi w miesiącu rozliczeniowym
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze
w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, bądź przesłania faktury na adres:
k.lazanowska@gluszyca.pl lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Platformy” na
adres: ………………………………………
5. Za termin realizacji zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi realizację
płatności. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikające z umowy przy
zastosowaniu MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności).
6. Wykonawca zrzeka się prawa do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań
lub innych roszczeń z tytułu nieterminowej płatności w przypadku, gdy w dniu, w którym upływa
termin płatności faktury, rachunek bankowy wskazany na fakturze nie pozwala na dokonanie
płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub nie znajduje się w wykazie,
o którym mowa w art. 96b ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106).
7. Fakturę należy wystawić na podatnika: Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,
NIP: 886-25-72-750, REGON 890718248.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku w terminie do
3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego faktura/rachunek dotyczy za wyjątkiem
miesiąca grudnia, w którym faktura /rachunek zostaną dostarczone niezwłocznie po zakończeniu
ostatniego dyżuru. Płatność za miesiąc grudzień dokonana będzie najpóźniej 31 grudnia 2021
i 2022 r. po otrzymaniu faktury/rachunku, o którym mowa w ust. 4.
9. Strony zobowiązuję się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy
na osoby trzecie.
10. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy jej łączna wartość równa będzie kwocie określonej w ust.
1 pkt 2 niniejszego paragrafu.
§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan/Pani …………, nr tel. …………, adres e-mail
………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pani ……………, nr tel. ……….., adres e-mail
………………….
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§7
Ochrona danych osobowych
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca może mieć dostęp do danych osobowych osób
skierowanych na pobyt w Ośrodku Wsparcia i jest zobowiązany do ich przetwarzania tylko
i wyłącznie w celu realizacji umowy, która to jest niezbędna do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.
Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie osobą fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej, upoważni go do przetwarzania danych osobowych, wówczas Wykonawca
zobowiązany jest także do złożenia zobowiązania o poufności.W pozostałych przypadkach
Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania odrębnej umowy dotyczącej przetwarzania
danych osobowych, po podpisaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego
wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz zabezpieczyć te dane,
w szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679
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) oraz innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, o których
dowiedziały się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy. Przez
informację poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może
wyrządzić jakąkolwiek szkodę. Z obowiązku tego strony są zwolnione, gdy udostępnienie
informacji następuje na żądanie uprawnionych organów lub na skutek wykonania ciążącego na
stronie obowiązku udostępnienia informacji, w tym także na podstawie Ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
W przypadku szkód powstałych z tytułu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych i jego obowiązków umownych, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą także roszczenia osób
trzecich, ewentualne kary, koszty postępowań, w tym koszty zastępstwa procesowego i inne
roszczenia.
§8
Kary i odszkodowania
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód, jak
również pokrycia roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi przy realizacji
niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zarówno jako uszczerbek majątkowy, jak też utracone
korzyści, które można by osiągnąć, gdyby Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób
należyty.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków
umownych, w szczególności określonych w §1oraz §3 w wysokości 0,1% wartości umowy,
określonej w §5 ust. 1 pkt 2) za każde stwierdzone zdarzenie,
b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 5% wartości umowy określonej
w §5 ust. 1 pkt 2),
c) w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł. brutto za każde zdarzenie.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i od niego zależnych – 5%
wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1pkt 2) niniejszej umowy
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych,
a w przypadku braku możliwości potrącenia, wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7-dniowym
terminem płatności.
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5. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kwoty stanowiące równowartość
wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien, odsetek, odszkodowań i innych należności lub
opłat wynikających ze zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich, a powstałych w skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wynagrodzenia
maksymalnego określonego w §5 ust. 1 pkt 2).
7. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar
umownych.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§9
Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:
1) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy pod warunkiem, że nowe osoby będą
spełniały wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym,
2) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego,
3) zmiany ustawowej podatku VAT
4) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania
ustalonego wynagrodzenia,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu:
a) wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron, stanowiących obiektywną
przeszkodę w wykonaniu przedmiotu umowy – o okres trwania przeszkody,
b) zmiany terminy rozpoczęcia i zakończenia umowy w przypadku zmian terminów
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą
i Zarządzającą realizacją projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie – o okres
przesunięcia.
6) zmian obligatoryjnych spowodowanych nowelizacją przepisów prawnych, mających
zastosowanie przy realizacji umowy.
Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez
obie strony pod rygorem nieważności.
Nie stanowią zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;
3) jednorazowe zastępstwo osób realizujących zamówienie, w jednostkowych nagłych,
uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, że osoby te spełniają wymagania określone
w zapytaniu ofertowym.

§10
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji umowy, Zamawiający może, w terminie do
30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu uchybień, odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2. Uchybienia, o których mowa w ust. 1 mogą polegać w szczególności na wykonaniu przedmiotu
umowy niezgodnie z ustaleniami i założeniami niniejszej umowy i po bezskutecznym upływie
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytuły wykonanej części umowy, która została odebrana
przez Zamawiającego, pomniejszonego o karę umowną, o której mowa w §8 ust. 3 pkt 1) lit. a).
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§12
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
Spory wynikające z realizacji umowy będzie rozpatrywał Sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający i jeden Wykonawca.
Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………………..

………………………………………..

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:

………………………………………..
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