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UMOWA NR ZP 322- ....... /2016 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 
Zawarta ………....2016 r. pomiędzy  
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, NIP 631 133 18 02,  
reprezentowanym przez Dyrektora, Brygidę Jankowską 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a ………………………………… 
…………………………………………………………., NIP ………………………….., 

reprezentowanym przez ……………………………..., 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), została zawarta umowa następującej 
treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do przeprowadzenia warsztaty krawieckie w ramach ścieżki 

reintegracji społeczno-zawodowej Projektu „Czas na zmiany II”, podczas których uczestniczki i uczestnicy 
nabędą wiedzę dotyczącą podstawowej obsługi maszyn do szycia, nauki szycia ręcznego, sposobów naprawy 
i przeróbek odzieży oraz praktycznej nauki szycia: bieżników, obrusów, maskotek, dekoracyjnych poszewek 
na poduszki, fartuszków kuchennych dla dzieci i dorosłych bądź szycia w oparciu o proste wykroje – zakres zajęć 
będzie dobierany do potrzeb i możliwości danej grupy. 

2. Wykonawca zapewnia odzież wymagającą napraw i przeróbek (dopuszcza się przyniesienie wspomnianej odzieży 

przez uczestniczki i uczestników warsztatów krawieckich). 

3. Wykonawca posiada potencjał i doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie usługi. 
 

§ 2 

Zasady oznakowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na dokumentach dotyczących realizacji przedmiotu umowy 

obowiązującej informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy od dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz 
do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zamówienia. 

3. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez 
Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w § 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązuje 
się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy. 

4. Zamawiający, Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa Śląskiego) oraz inne uprawnione podmioty mają 
prawo kontroli Wykonawcy odnośnie należytego wykonywania postanowień umowy. 

5. Wykonawca zapewni podmiotom kontrolującym, o których mowa w § 2 pkt 4 prawo wglądu we wszystkie 
dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy do przetwarzania 
danych osobowych uczestniczek/uczestników Projektu „Czas na zmiany II”. Listy obecności oraz inne dokumenty 
zawierające dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) będą znajdowały się w dyspozycji pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach posiadającego upoważnienie do ich przetwarzania w związku z realizacją Projektu „Czas na zmiany 

II”. 
 

§ 3 

Terminy i miejsce wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy odbywać się będzie w oparciu 

o miesięczne harmonogramy uzgodnione z Zamawiającym. 
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2. Przedmiot umowy będzie realizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gliwic. 
 

§ 4 

Okres trwania umowy 
 
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty krawieckie , o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy 
w okresie od marca 2016 r. do listopada 2017 r., w szacunkowej ilości 120 godzin. 

 
§ 5 

Sposób dokonywania rozliczeń i płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………………… 
(słownie: …………………………………………………………………………………) za godzinę przeprowadzenia zajęć. 

2. Płatności z tytułu przedłożonych przez Zamawiającego rachunków uproszczonych/faktur, będą realizowane przez 
Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia przez Wykonawcę rachunku 

uproszczonego/faktury na rachunek bankowy Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. W razie opóźnienia w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (fakturach, 

rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się za prawidłowy termin 
określony w niniejszej umowie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 ze środków Projektu „Czas na zmiany II”. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Gwarancja, rękojmia, wady 
 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz 

za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 
2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym niniejszą umową. 
3.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą być bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby 
trzecie. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
 

1.  Odpowiedzialność z tytułu nie wykonania, bądź nie należytego wykonania umowy Strony ustalają w formie kar 

umownych. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku przekroczenia 
terminów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), 

w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 
4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z rachunków 

uproszczonych/faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 
5.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3 Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku, kiedy wysokość kar umownych określonych w § 7 pkt 2 i 3 nie pokrywa powstałych 
szkód. 

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy 
 

1.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w szczególności, gdy: 

a. Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy, 
b. jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy, 
c. wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy, 
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d. zajęto składniki majątkowe Wykonawcy mające wpływ na realizację przedmiotu umowy. 
2.  We wskazanych w § 8 pkt 1 lit. a – b przypadkach odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający są zobowiązani 

do pisemnego wezwania drugiej strony do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia 
do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje stronie, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego 
w wezwaniu druga strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Odstąpienie 

od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 5 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 
3.  We wskazanych w § 8 pkt 1 lit c –d przypadkach Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. 
4.  Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawierania. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku nie przysługuje Wykonawcy kara 

umowna zastrzeżona w § 7 pkt 3 niniejsze umowy. 
 

 
§ 9 

Postanowienia szczegółowe 
 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają: 
1.  ................................................ - reprezentującego Zamawiającego, 
2.  ................................................    - reprezentującego Wykonawcę. 

 
§ 10 

Postanowienia ogólne 
 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie niniejszej umowy, oświadczają, 

że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej umowy. 
4. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, Strony poddają pod rozstrzygniecie właściwego miejscowo 

i rzeczowo Sądu Powszechnego w miejscu siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY:             WYKONAWCA: 
 

 
 
        ............................................                  ..........................................  
  


