
Załącznik nr 5 do     

                                                                                                                      formularza ofertowego        

 

Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR     /2022    

 
Zawarta w  dniu …………….. 2022r. w  Łowiczu pomiędzy: 

Powiatem Łowickim, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,   

NIP: 834-188-25-19 z upoważnienia którego działa Magdalena Balcerak – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu ul. Podrzeczna 30 zwanym dalej  

Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

reprezentowanym przez ………………………. z siedzibą w …………….., ul. …………………, 

o kapitale zakładowym…………………., zarejestrowaną w KRS pod numerem 

……………………, REGON …………………….. NIP ……………………………… 

reprezentowaną przez:  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  

zwanymi dalej w treści umowy łącznie „Stronami” lub oddzielnie każde z nich „Stroną” 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1  

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie art. 2 ust. 1 

pkt. 1- a contrario ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm.).  

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu 

socjoterapeutycznego zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.  

 

Zobowiązania Wykonawcy 

§ 2  



1 .  Miejsce wykonania usługi: ..……………………………………………………………… 

2. Termin wykonania usługi: ………………………………………………………………… 

3. Wykonawca wykona niniejszą umowę osobiście lub za pomocą swoich pracowników, którym  

powierzy wykonanie niniejszej umowy albo zleci wykonanie poszczególnych usług 

Podwykonawcy, zgodnie ze złożona ofertą.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania usługi określonej  

w przedmiotowej umowie, a także odpowiednią wiedzę i doświadczenie  

w tym zakresie. Oświadczenie dotyczy także podwykonawców realizujących wraz z 

Wykonawcą zamówienie. 

5. Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie zrealizowana w całości, zgodnie z ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i 

ofertą Wykonawcy z dnia ………………….  stanowiącymi integralną część niniejszej 

umowy. 

6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) oznakowania miejsca pobytu uczestników oraz Sali, w której będą prowadzone  zajęcia 

socjoterapeutyczne zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, 

2) zamieszczania informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS na wszelkiego 

rodzaju dokumentach, zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego w tym: 

 na prowadzonej dokumentacji, 

 oraz na wszystkich innych dokumentach nie wymienionych wyżej, które Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć Zamawiającemu 

3)  po zakończeniu usługi przekazania wraz z fakturą dokumentów potwierdzających jej 

należyte wykonanie (imienne listy obecności z podpisami uczestników potwierdzające 

udział w zajęciach socjoterapeutycznych, korzystanie z transportu, zakwaterowania i 

wyżywienia, udziału w wycieczkach).  

4) zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach w wypadku 

nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających realizację usługi przez osoby 

wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5) dokładnego dokumentowania wydatków związanych z realizacją usługi. 

6) gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych uczestników zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 

1000) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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). 

7) przechowywania wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie usługi do 31 

grudnia 2030r. 

8) stosowania obowiązujących zasad dotyczących przeciwdziałania COVID-19. 

 

§ 3  

Zamawiający zastrzega sobie:  

1. Możliwość zmniejszenia liczby uczestników o 2 osoby w przypadkach nieprzewidzianych, 

niezależnych od Zamawiającego zgodnie z zapisami SWZ - pomniejszając kwotę do zapłaty 

proporcjonalnie do liczby osób faktycznie biorących udział w wyjeździe. 

2. Prawo kontroli przebiegu realizacji usługi oraz frekwencji uczestników przez pracownika 

wskazanego przez PCPR w Łowiczu. 



3. Prawo nie obciążania uczestników projektu oraz ich otoczenia żadnymi kosztami 

wynikającymi z przebiegu i organizacji wyjazdu objętego przedmiotem zamówienia. 

§ 4  

1. Zamawiający nie ponosi kosztów usług dodatkowych (nieokreślonych w opisie przedmiotu 

zamówienia) zaciągniętych przez uczestników projektu. 

2. Ostateczny termin zgłoszenia uczestników upływa na 4 dni przed rozpoczęciem realizacji 

usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania i udostępniania Zamawiającemu rzetelnych 

informacji i wyjaśnień oraz niezbędnych dokumentów w okresie obowiązywania Umowy na 

każde jego żądanie. 

§ 5 

Aspekty społeczne 

1. Zgodnie z treścią oferty wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji 

zamówienia, w pełnym wymiarze etatu ...... osoby bezrobotnej lub 1 osoby do 30 roku życia 

lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez 

zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 690) lub właściwych przepisów państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z 

którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień 

publicznych. 

2. Za zatrudnione zgodnie z pkt 1 uznaje się także osoby zatrudnione przed podpisaniem niniejszej 

umowy, pod warunkiem, że zatrudnienie nastąpiło w terminie nie wcześniejszym niż 90 dni 

przed datą podpisania umowy. 

3. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1 będzie trwało przez cały okres 

realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 

1 w terminie 14 dni od daty podpisania umowy poprzez przedłożenie zamawiającemu kopii 

umowy/umów o pracę zawartych z tymi osobami, zanonimizowanych w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych (imię i nazwisko osoby/osób wskazanej/ych do zatrudnienia, 

wymiar etatu, data zawarcia umowy oraz rodzaj umowy nie podlegają anonimizacji). 

5. Wykonawca zobowiązany jest także do przedłożenia zamawiającemu – w terminie wskazanym 

w pkt 4 – dokumentów poświadczających posiadanie przez ww. osoby statusu osób 

bezrobotnych/statusu osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia poszukujących 

pracy i pozostających bez zatrudnienia. Dokumentem takim może być w szczególności 

poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zgłoszenia ofert 

pracy przekazana Powiatowemu Urzędowi Pracy albo poświadczona za zgodność z oryginałem 

kopia dokumentu, wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy lub wskazany organ,  

kierującego do pracy osoby bezrobotne bądź osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku 

życia posiadające status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia. 

6. W przypadku niezłożenia w terminie jednego z dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100zł za każdy dzień 

opóźnienia. Niezłożenie dokumentów przez okres kolejnych 10 dni kalendarzowych od daty 

upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego na złożenie dokumentów, o którym 

mowa w pkt 4, zostanie uznane za niezatrudnienie zadeklarowanej. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku niezatrudnienia do realizacji zamówienia 

zadeklarowanej przez niego liczby osób bezrobotnych/osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 

50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia. 

8. Wysokość kary umownej wynosi 500zł za każdy dzień w okresie realizacji umowy, w którym 

stwierdzono wystąpienie jednego z naruszeń, o których mowa w pkt 7.  

 



§ 6 

Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 7 

Strony ustalają, odpowiedzialnymi za realizację umowy: 

1. Ze strony Zamawiającego: Pan/Pani ..........................................................................  

tel.  ............................................  

2. Ze strony Wykonawcy: Pan/Pani .................................................................................. 

tel. ………………………………….  

 

Wynagrodzenie 

§ 8  

1 .  Zamawiający za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Wykonawcy ryczałtowego wynagrodzenia w 

następującej łącznej wysokości: .................. złotych netto, tj. ..................... brutto (słownie: 

.........................  złotych brutto).  

2 .  Rozliczenie nastąpi po wykonaniu, potwierdzonym protokołem odbioru – bez zastrzeżeń, 

podpisanym przez przedstawicieli stron, po otrzymaniu  faktury (rachunku) wystawionej na 

Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP: 834-188-25-19 wraz z 

wymaganymi dokumentami (imienna lista potwierdzającą korzystanie z transportu, 

wyżywienia, zakwaterowania, udziału w atrakcjach wskazanych w ofercie, zajęciach 

socjoterapeutycznych, listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń potwierdzających udział 

w zajęciach, kserokopii wydanych zaświadczeń, dziennika zajęć socjoterapeutycznych, 

konspektu zajęć socjoterapeutycznych, dokumentacji fotograficznej) potwierdzającymi 

wykonanie usługi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę. 

3 .  Płatnikiem wynagrodzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. 

Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. 

4 .  Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się 

za zachowany jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w 

ostatnim dniu terminu płatności. 

5 .  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6 .  Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

7 .  W przypadku braku 1 lub 2 uczestników zapłata nastąpi według przedstawionej ceny 

jednostkowej pomnożonej przez faktyczną liczbę uczestników. 

8 .  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania i nie podlega 

podwyższeniu. 

Odpowiedzialność 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną Zamawiającemu 

jak i osobom trzecim przy lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, na zasadzie 

ryzyka zarówno na zasadzie ryzyka, jak i winy. 



2. Wykonawca w pełni odpowiada za swoich pracowników lub osoby, którym wykonanie 

niniejszej umowy  powierza. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej 

polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością związaną  

z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

4. W przypadku naruszenia postanowień umownych określonych w § 1 i 2 przedmiotowej 

umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w 

wysokości 3% ustalonego wynagrodzenia brutto za każde naruszenie umowy (niezgodne z 

programem i warunkami pobytu).  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto umowy 

w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca.  

6. W przypadku niewykonania umowy Wykonawcy nie przysługuje należność określona w § 9 

niniejszej umowy, a w przypadku nienależytego wykonania umowy – tylko za część umowy 

należycie wykonaną.  

7. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

wyjazdów, Wykonawcy lub osoby trzecie. 

9. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

odpowiada za ich udział i zaniechania jak za własne. 

10. Naliczenie i potrącenie kar umownych o których mowa w ust. 4 i 5 przez Zamawiającego, 

nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wezwania do usunięcia 

nieprawidłowości w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wezwania, drogą mailową lub 

pisemną na adres korespondencyjny, określony w umowie. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

Tajemnica 

§ 1 0  

Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiającym, jego klientach, itd., o 

jakich dowiedział się przy lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 

Czas trwania umowy 

§ 1 1  

1. Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do jej wykonania i odebrania przez zamawiającego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień 

umowy Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę.  

Postanowienia końcowe 



§ 1 2  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zmiana umowy oraz wszelkie uzgodnienia wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. 

3. Dopuszcza się zmiany w zakresie sposobu, terminu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana zakresu, sposobu lub terminu 

wykonania zamówienia, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna 

w celu prawidłowego wykonania usługi. 

4. Przewiduje się możliwość dokonywania zmian w treści umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (przy czym wynagrodzenie netto 
nie ulega zmianie). 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania Zamawiającemu wpływu oraz 

wielkości  zmiany na wysokość wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

odpowiedni sąd dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

 

 

 

 

 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA 


