Załącznik 4
(wzór umowy)
UMOWA
zawarta w dniu ……………. w Międzylesiu pomiędzy:
Gminą Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu przy Pl. Wolności 1, NIP 881-10-37-024,
REGON 890718136 reprezentowaną przez :
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Tomasza Korczaka, zwanym dalej
Zamawiającym, a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w .......................... przy .........................., wpisanym do ............................................
......................................., NIP: ......, kapitał zakładowy: .... zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1.
.................................................................................................................................................
2.
.................................................................................................................................................
po przeprowadzeniu postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej
równowartość 30 000 euro.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi koordynatora projektu
w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia
infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce
dydaktyczne w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna,
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1
Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór
na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
§2

–
–
–
–

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje zarządzanie operacyjne postępem
rzeczowym, finansowymi czasowym projektu w tym:
koordynowanie działań i zapewnienie płynności ich realizacji,
monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z
umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, w szczególności
z harmonogramem i budżetem projektu,
niezwłoczne informowanie Burmistrza MiG Międzylesie o stwierdzonych zagrożeniach
opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem oraz proponowanie
i uzgadnianie działań naprawczych,
nadzór nad właściwym udokumentowaniem wydatków związanych z realizowanym projektem
w zakresie:
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–
–
–
–
–

sprawdzenia pod kątem merytorycznym wszystkich faktur oraz innych równoważnych
dokumentów księgowych w projekcie (co oznacza sprawdzenie czy zawarte w nich dane są
rzeczywiste, realne, celowe, uzasadnione i zgodne z zamówieniem lub umową),
 kwalifikowalności ponoszonych wydatków w projekcie,
rozliczenie rzeczowe i finansowe całego projektu zgodne z faktycznym stanem realizacji
projektu,
do czasu zakończenia projektu monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i
rezultatów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu,
przygotowanie i bieżąca aktualizacja harmonogramów o płatność,
sporządzanie sprawozdawczości z realizacji projektu,
sporządzanie wniosków o płatność częściową i końcową.
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu będzie wykonywane w siedzibie UMiG
Międzylesie jak również poza nią w ustalonych przez Zamawiającego godzinach
przedłożonych Wykonawcy.
3. Ponadto Wykonawca powinien prowadzić dokumentację związaną z realizacją projektu pn.
„Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury
naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, 7.1 Inwestycje
w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w
edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
2. Usługa będzie wykonywana w sposób zapewniający osiągnięcie celu oraz wskaźników
wynikających z założeń projektu zawartych w Załączniku A.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji usługi objętej
przedmiotem umowy oraz wglądu do dokumentacji projektu.
§3
1. Wykonawca wykonywać będzie czynności objęte niniejszą umową w okresie od dnia 29
maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego
zadania w przypadku przedłużającej się procedury niezawinionej przez Wykonawcę oraz w
przypadku konieczności dostosowania projektu do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WD
w celu uzyskania pozytywnej opinii dot. rozliczenia projektu.
3. W przypadku wydłużenia procesu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w
ramach wynagrodzenia za wykonywanie usługi koordynatora projektu.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za przedmiot
umowy do chwili ostatecznego rozliczenia projektu.
§4
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
brutto, które nie przekroczy kwoty …………. zł (słownie: ……………………….……).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w częściach na koniec każdego
miesiąca proporcjonalnie do ilości miesięcy okresu wykonywania usługi.
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych wg kwot
określonych w formularzu ofertowym, tj. netto ……. zł, w tym należny podatek ZAT
…..%...... zł, brutto:…………. zł (słownie:………………………………………).
4. Płatności z tytułu przedłożonych faktur/rachunków będą realizowane przez Zamawiającego
w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury/rachunku.
5. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego
wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego
zależna od transferów.
6. Wskazany w ust. 4 termin wypłaty wynagrodzenia może ulec wydłużeniu w przypadku
nieprzekazania środków na konto UMiG Międzylesie.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 zostanie przekazane na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazanym na fakturze VAT.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
przy uwzględnieniu dostępnych mu wiadomości specjalistycznych oraz obowiązujących
przepisów.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki i w terminie nie dłuższym niż siedem dni od
daty ich zgłoszenia.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności
należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.
§6
1.

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust.1 umowy,
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż określonych w § 7 niniejszej
umowy w wysokości 10%, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o
wartość przysługujących Zamawiającemu kar umownych.
2)

2.
3.

§7
1.
2.

3.
4.

W przypadku jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagań
określonych w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni gdy:
1)
Wykonawca przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 5 dni, pomimo
dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego,
2)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,
3)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.
W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem
stron.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8

1.

2.
3.

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922), Zamawiających jako administrator danych
osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych osób zawartych w przekazywanych lub udostępnianych Wykonawcy
dokumentach, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, określonym
w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące czynności w celu zabezpieczenia danych
osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach:
1)
zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36-39 ustawy
o ochronie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczyć
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. W zakresie przestrzegania powyższych przepisów
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4.
5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Zamawiający będący administratorem
danych;
2)
nie powielać dokumentów ani nie utrwalać danych w żaden inny sposób;
wykonywać nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania
w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób
nieupoważnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
3)
do przetwarzania danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie nadane przez Zamawiającego osoby, które zostały upoważnione do
przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz
sposoby ich zabezpieczania,
4)
usuwać wszelkie zgromadzone we własnej dokumentacji a udostępnione przez
Zamawiajacemu dane osobowe, niezwłocznie po wykonaniu niniejszej umowy.
Wykonawca nie ma prawa powierzać danych osobowych zawartych w przekazywanej
dokumentacji osobom trzecim.
Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia u Wykonawcy kontroli w zakresie
ochrony danych osobowych po uprzednim zgłoszeniu zakresu i terminu kontroli.
§9

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w
szczególności instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na
podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4)
gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub
osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji
zamówienia;
5)
Zamawiający lub Wykonawca z własnej inicjatywy mogą proponować zmianę
koordynatora projektu w następujących przypadkach: choroby lub innych zdarzeń
losowych; jeżeli zmiana koordynatora stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.);
6)
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a)
gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w
interesie Zamawiającego,
b)
działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w
określonym pierwotnie terminie,
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c)
w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Stron.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 10
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób
nienależyty Zamawiającego ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub odstąpienia od
umowy bez odszkodowania.
§ 11
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie
mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§ 12
Umowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze stron.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:
Załącznik 1- Oferta Wykonawcy
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