
Zp. 271.121.2012                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ

    
UMOWA  ZLECENIE…………

                          
                                                    Część ……………..

Zawarta w dniu ………….2012r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą  46-030 
Murów  ul.  Dworcowa  2  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy  –  Andrzeja  Puławskiego, 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
Panem/Panią……………………………zamieszkałym/-ą w ……………….ul.  ……………., 
legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria nr……………..., PESEL………… lub firmą 
……………………z siedzibą  w …………….ul.  ……… wpisaną  do  …………………pod 
nr……………….reprezentowaną  przez:…………………………………
zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”

w wyniku wyboru Zleceniobiorcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

                                                                       § 1
Zleceniodawca  zleca,  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  do  wykonania  czynności  związane  z 
realizacją projektu pn”……………………………..
szczegółowo określone w załączniku do umowy.

                                                                  §  2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować przy  realizacji  przedmiotu umowy należytą  
     staranność i dbałość o interesy Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest 

    odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 
    opiece uczestników zajęć edukacyjnych.
3. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy:…………………( nazwa i adres szkoły).

                                                                     §  3
1. Wartość umowy wynosi:….zł brutto ( słownie złotych:……………………….)tj. stawka za 
przeprowadzenie jednej godziny zajęć ………….. zł x ……….. liczby zajęć edukacyjnych i 
obejmuje 
    realizację świadczeń wskazanych w § 1 oraz wszelkie inne świadczenia
 niezbędne  do  
     prawidłowej realizacji umowy.
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2. Płatności realizowane będą miesięcznie proporcjonalnie do zrealizowanej ilości zajęć w  
     miesiącu,  po ich wykonaniu i przedłożeniu rachunku, dokonując potrącenia należnej  
     zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz rachunek z potwierdzeniem 
     wykonania czynności przez Zleceniodawcę w postaci wypełnionej karty pracy.
4.  Potwierdzenia  należytego wykonania  umowy dokona kierownik  projektu  bądź w jego  
     zastępstwie asystent kierownika projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której 
     prowadzone są zajęcia.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy……………………w 
    terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku oraz kart czasu pracy.
6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego 
    Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Za zwłokę w zapłacie rachunku Zleceniobiorca ma prawo do naliczania odsetek w 
    wysokości ustawowej.

                                                              § 4
1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
  
   1) dla Zleceniodawcy: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów
   2) dla Zleceniobiorcy…………………………..

2. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
    1) po stronie Zleceniodawcy:……………………………………
    2) po stronie Zleceniobiorcy :…………………………………..

3. W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy ( w przypadku choroby lub
     innych zdarzeń losowych ), Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
     o tym fakcie osobę o, której mowa w ust. 2 pkt. 1.

                                                                   § 5
1. W zakresie poufności współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
     1) zachowania bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat
          Zleceniodawcy;
     2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
         Danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje
    mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których
    zachowania w poufności Zleceniodawca jest zobowiązany na mocy obowiązujących  go
    zasad etyki lub przepisów prawa.

                                                                   § 6
Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie: od dnia…………do dnia…………….

                                                                    § 7

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

                                                                   § 8
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1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień 
pPracowniczych h 
przewidzianych przepisami kodeksu pracy.

2. Zleceniobiorca  oświadcza,  iż  nie  jest  zatrudniony  jednocześnie  w  instytucji   
uczestniczącej w realizacji POKL na postawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi 
konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

3. Zleceniobiorca  oświadcza,  iż    w przypadku gdy jest  równocześnie    zaangażowany z   
realizację innego projektu finansowanego ze środków Narodowej Strategicznej Ramy 
Odniesienia (NSRO), lub wykonuje w projekcie wskazanym w §1 czynności w innych 
zadaniach ma obowiązek:
a) pisemnego poinformowania Zleceniodawcę o formie   i wielkości     zaangażowania w   

innym projekcie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności, podając: 
nazwę realizatora projektu, tytuł projektu, formę zatrudnienia, ilość godzin pracy,

b) prowadzić  ewidencję  godzin  i  zadań  realizawanych  w  ramach  wszystkich   
projektów NSRO,  którą  przekazuje  Zleceniodawcy  comiesięcznie wraz  z 
rachunkiem i kartą czasu pracy,

c) łączne zaangażowanie w realizacje wszystkich zadań i projektów w ramach NSRO   
nie przekracza 240 godzin miesięcznie oraz obciążenie wynikające z pracy z  we 
wszystkich  projektach nie  wyklucza  prawidłowej  i  efektywnej  realizacji 
wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy. 

                                                                   § 9
Zleceniobiorca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby 
projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

                                                                   § 10
1.  Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy,  w  stosunku  do  treści  oferty,  z  
      zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Dopuszcza  się  zmianę  postanowień  zawartej  umowy,  w stosunku  do  treści  oferty,  w  
     następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
      1) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub  
            przez  Wykonawcę
      2)  zmiany  umowy  o  których  mowa   muszą  być  dokonywane  z  zachowaniem  
            przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że  
             umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
            przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
       3)  Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
            a) zmiany okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jest  
                 możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy
            b)   zmniejszenie  wartości  umowy ,  o której  mowa w § 3 ust.  1umowy jest  
                 możliwe  
                 wyłącznie za zgodą obu stron umowy
           c)  w przypadku wystąpienia  siły  wyższej1 możliwa jest  zmiana  postanowień  
                 umowy , wymaga to jednak zgody obu stron umowy;
           d)    w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć  
                użytych  
                 w  umowie  ,  których  nie  można  usunąć  w  inny  sposób  ,  a  zmiana  
                 będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu  
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                 jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana  
                postanowień umowy , wymaga to jednak zgody obu stron umowy;
          e)  w  przypadku  wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  
                prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana 
                postanowień umowy , wymaga to jednak zgodę obu stron umowy.
 3.  Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2  umowy nie mogą powodować  zwiększenia     
       wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
 4.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa  jest złożenie pisemnego  wniosku przez
      stronę inicjującą zmianę zawierającego:
       a) opis propozycji zmiany
       b) uzasadnienie zmiany
       c)  obliczenie  kosztów zmiany zgodnie  z  zasadami  określonymi  w umowie  jeżeli  
            zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
 5.   Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 
 6.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
       umowy nie  leży  w interesie  publicznym ,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  
       chwili  zawarcia  umowy ,  Zamawiający  może  odstąpić  od umowy w terminie  30  
       dni  od  powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach.  W  przypadku  takiego  
       odstąpienia , nie stosuje się kar określonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

                                                                          § 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych.

                                                                          § 12

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo 
sąd w Kluczborku.

                                                                            § 13
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  w  tym  dwa  dla 
Zleceniodawcy jeden dla Zleceniobiorcy.

………………………………                                                   …………………………………
( Zleceniodawca)                                                                        ( Zleceniobiorca)

1 Siła  wyższa – zdarzenie  lub połączenie  zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, 
które  zasadniczo  i  istotnie  utrudniają  wykonywanie  części  lub  całości  zobowiązań 
wynikających  z  umowy,  których  strony  nie  mogły  przewidzieć  i  którym  nie  mogły 
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zapobiec  ani  ich  przezwyciężyć  i  im  przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązanych.
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