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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu ………………………………… 

pomiędzy: 

 

 

NIP: …………………., REGON: ………………….. 

którą reprezentuje: 

……………………………. – ……………………  

przy kontrasygnacie: 

…………………………… – …………………….., 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 

a:  ………………………………………………………… 

NIP: …………………….., REGON: ………………., 

którą reprezentuje :  

1. …………………………………………………………….  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

Umowa jest wynikiem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129) i dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. „Świadczenie usług 

asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu 

ich zamieszkania” tj. zadanie polegające na  

………………………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………………

……………… 

  

na warunkach określonych w SWZ oraz w Formularzu ofertowym Wykonawcy dla zamówienia, 

stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy. 

2. Ilekroć w treści umowy jest mowa o „usłudze”, „zadaniu” lub „przedmiocie umowy” należy przez 

to rozumieć usługę, o której mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu ……………………. 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 

2023 r. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte 

zrealizowanie przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów oraz z 

najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Cena jednostkowa za świadczenie 1 godz. usługi wynosi ………….. zł. netto (słownie: 

……………………………………… plus należny podatek VAT w wysokości ……%. Cena 

jednostkowa brutto za świadczenie 1 godz. usługi wynosi …….. zł. brutto (słownie: 

………………. 

       ………………………………………………………………………… 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług określonych w niniejszej umowie (do ......... 

godzin)  nie przekroczy kwoty ……………… zł. brutto (słownie: 

…………………………………………………….) 

3.   Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej wskazanej 

w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin wykonanych usług.  

4.    Szacowana liczba godzin świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 wyniesie maksymalnie 

…….. godzin zegarowych, tj. średnio ……. godzin zegarowych miesięcznie w czasie trwania 

umowy. Limit godzin przypadający na 1 osobę objętą Programem wynosi ……. godzin. 

5.    Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 

6. Podane kwoty cen jednostkowych są ostateczne i uwzględniające wszystkie należne składki i inne 

należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której 

stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.  

7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za usługę będzie każdorazowo faktura VAT / rachunek 

wystawione przez Wykonawcę za wykonanie zadania oraz karta realizacji usług asystenta, w której 

zawarte będą informacje o zrealizowanych godzinach usług (potwierdzone przez osoby objęte 

usługą), informacje o liczbie wykorzystanych biletów do placówek kulturalnych, biletów 

komunikacji, kosztach dojazdu asystenta własnym lub innym środkiem transportu oraz kosztach 

zakupu środków ochrony osobistej w związku z realizacją usługi (do karty należy dołączyć opisane 

w niej załączniki). 

8. Faktura VAT / rachunek powinien zawierać następujące informacje:  

       Nabywca: …………………………………………………………………………… 

Odbiorca / płatnik: …………………………………………………….. 

       Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr 

……………………………………..  prowadzony w 

………………………………………………………. 

9. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze / rachunku. W razie nieprawidłowości w wystawieniu faktury / 

rachunku, termin zapłaty liczy się od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury / rachunku 

korygującego. 

10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku, kiedy 

Zamawiający nie będzie mógł dotrzymać terminu płatności określonego w ust. 9 z powodu 

opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję współfinansującą na rzecz Zamawiającego, na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający zobowiązuje się, że w przypadku 

wystąpienia sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

niezwłocznie po otrzymaniu od Instytucji współfinansującej stosownych środków. 

 

§ 4 

Zasady odbioru zadań  
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1. Z odbioru wykonania usługi zostanie sporządzona karta realizacji podpisana przez osoby, o których 

mowa w § 10 ust. 3. Karta realizacji powinna zawierać w szczególności: 

1. datę i miejsce jego sporządzenia, 

2. ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami 

Umowy, 

3. oświadczenia osób upoważnionych do odbioru o prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz 

jego zgodności z postanowieniami Umowy, 

4. oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości 

w przeprowadzonym zadaniu, 

5. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym zadaniu – zobowiązanie 

Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 oraz w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści ww. karty realizacji, zadanie zostało 

przeprowadzone nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego nieprawidłowości w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego i 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

 

 

§ 5 

Kontrola 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny 

należytego wykonywania przedmiotu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych 

z realizowanym zadaniem. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy; 

2. udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez 

Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub osobę 

przez niego upoważnioną. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie może posłużyć się przy wykonywaniu przedmiotu umowy osobami figurującymi 

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) pod rygorem zerwania umowy w 

trybie natychmiastowym. 

 

§ 6 

Obowiązek informacyjny Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu………….., zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi w tym zakresie. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy za podwykonawców 

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami. 

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak  

za własne działania lub zaniechania. 



 
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

§ 8 

Kary umowne  

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

2. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

3. nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 6 w 

wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania obowiązków.  

4.    z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                               

       na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub  

       nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń, Zamawiający  

       przewiduje karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

       niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób realizujących czynności objętych przedmiotem  

       umowy na podstawie umowy o pracę w wymiarze niezbędnym do realizacji tych czynności. 

 

2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

nieodwołalną zgodę o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stoją temu na przeszkodzie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza 

kwotę zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający oprócz przesłanek wynikających z Kodeksu cywilnego, działając na podstawie art. 456 

ustawy Pzp może odstąpić od umowy: 

1) w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może    

zagrozić    podstawowemu    interesowi    bezpieczeństwa    państwa    lub  bezpieczeństwu 

publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp,   

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp 

i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień przewidzianych w przepisach ustawy Pzp, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadkach i w sposób określony ustawą 

Kodeks cywilny, w szczególności w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu 
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umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy trwającej co najmniej 14 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od 

upływu 14. dnia zwłoki. 

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  w  części,  Strony  zachowują  wzajemne  świadczenia 

prawidłowo spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Odstąpienie od umowy wymaga podania uzasadnienia. 

 

§ 10 

Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Do współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy upoważnia się: 

3.1. ze strony Zamawiającego:  

-  ………………………………………………………………………….. 

tel. ……………………..   e-mail.: …………………………………….. 

 

3.2. ze strony Wykonawcy:  

- ………………………………………………………………………….. 

    tel. ………………….    e-mail.: …………………………………….. 

 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 wymaga zachowania formy pisemnej i nie wymaga 

sporządzania aneksu do umowy. 

 

§ 11 

Tajemnica, dane osobowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.  

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy: 

2.1) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a.  wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są 

one niezależne od Stron umowy, 

b. wystąpienia obiektywnych okoliczności wywołanych okolicznościami związanymi z 
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COVID-19 

c. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron umowy, 

takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o 

charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub 

budynków, 

2.2)   konieczność czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywołanej okolicznościami 

związanymi z COVID-19 

2.3) zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-

19, 

2.4) zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w 

przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego, w szczególności wywołanych okolicznościami związanymi z 

COVID-19, 

2.5) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, wywołana okolicznościami związanymi z 

COVID-19, 

2.6) zmiana ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. 

 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

 

§ 13 

Szczególne warunki zmiany umowy 

1.  Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

       1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego ds. zdrowia lub Prezesa 

Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 

- 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 
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ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje 

zmiany Umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

Umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z 

Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

 

 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

właściwe przepisy powszechnie obowiązujące. 

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

W razie sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami załączników rozstrzygające 

znaczenie mają postanowienia umowy. 

 

 

 

        Ze strony Zamawiającego                                                Ze strony Wykonawcy: 

 

     

             (podpis i pieczątka)          

     (podpis i pieczątka) 

 

 


