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Załącznik nr 4 
 

……………………           

(miejscowość, data) 

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

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

Zawarta w dniu ..................................... 2021  r. w Wieruszowie, pomiędzy:  

Powiatem Wieruszowskim, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów, NIP: 997-014-77-48/ 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 15, 98 – 400 

Wieruszów, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Ochocką – Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, działającą na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego w drodze uchwały nr 156/2020 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia  

4 marca 2020r., zmienionej Uchwałą nr 318/2021 z dnia 2 czerwca 2021r., zwanym w treści 

umowy Zleceniodawcą, 

a …………………………………., z siedzibą w………………………………, 

………………………………, o numerze NIP ……………………oraz numerze REGON 

……………………………, reprezentowaną przez ……………………………………, zwaną 

w treści umowy Zleceniobiorcą.  

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa 

następującej treści: 
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§ 1  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować obóz socjoterapeutyczny (zwany dalej 

„obozem”) w dniach 10.07.2021r.- 16.07.2021r. dla maksymalnie 61 osób, w tym 34 dzieci z 

pieczy zastępczej i 27 osób z otoczenia uczestniczących w projekcie Centrum Usług 

Środowiskowych – „Razem łatwiej”,  podczas którego zorganizowane zostanie 70 godzin 

zajęć dla dzieci i opiekunów.  

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu partnerskiego Centrum Usług 

Środowiskowych- Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 

2020, realizowanego w ramach zadania 4 – Usługi wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej i 

ich otoczenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, zwanego dalej 

„projektem”. 

3. Zajęcia dla dzieci  w liczbie 35 godzin dotyczyć będą m.in. kształtowania umiejętności, 

radzenia sobie  z niechcianymi uczuciami, rozwijanie umiejętności kontroli własnych emocji 

oraz zajęcia profilaktyczne m.in. alkohol, narkotyki.  

4. Zajęcia dla opiekunów w liczbie 35 godzin dotyczyć będą m.in. wypalenia zawodowego, 

radzenia sobie ze stresem oraz z zakresu umiejętności komunikowania się. 

§ 2  

1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z 

ofertą Wykonawcy z dnia ………………: 

Kwota brutto…………………………………….. 

Słownie: ………………………………………… 

Kwota netto…………………………………….. 

Słownie: ………………………………………… 
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- za każdą osobę, która faktycznie weźmie udział w obozie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn stawki wynagrodzenia, o której mowa 

ust. 1 niniejszego paragrafu i liczby osób, które faktycznie wezmą udział w obozie. 

3. Zorganizowanie obozu z określeniem faktycznej ilości uczestników, biorących w nim 

udział zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy (według 

wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy). 

4.  Strony ustalają, że w ramach niniejszej umowy ilość uczestników obozu nie przekroczy  

61 osób, a wartość umowy nie przekroczy kwoty:  

netto: ………… zł  ( słownie: ………………………………………………..………..złotych),   

brutto: ……………… zł ( słownie: …………………………….……………….…… złotych).   

 

5.  Na kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, składają się: 

1) koszty 7- dniowego pobytu (w tym: 6 noclegów, wyżywienie: śniadanie, obiad, 

kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną);  

2) koszty przeprowadzenia 70 godzin zajęć dla uczestników obozu 

socjoterapeutycznego;  

3)  koszty opieki nad dzieci;  

4) koszty transportu (dojazd-powrót); 

5) koszt ubezpieczenia NNW, COVID-19. 

6.  Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów mających wpływ na cenę 

oraz realizację przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich 

pokrycia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca nie otrzyma za 

nie dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami 

Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) 

w szczególności do: 
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 1) zakwaterowanie uczestników:         

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

2) zapewnienie wyżywienia dla uczestników obozu (w tym: 6 noclegów, wyżywienie- 6 x 

śniadanie, 6 x obiad, 6 x kolacja, suchy prowiant na drogę powrotną).  

3) zrealizowania 70 godzin zajęć socjoterapeutycznych: 

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

4) ubezpieczenia uczestników obozu w zakresie NNW, COVID 19  na sumę 

ubezpieczenia  na jedną osobę nie mniejszą niż …………. zł. 

5) transportu uczestników obozu z Wieruszowa w dn. 10.07.2021r. do ………...….. oraz 

z …………………. do Wieruszowa w dniu 16.07.2021r.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wizytowania miejsca odbywania się obozu. 

3. W przypadku skarg uczestników na wyżywienie i warunki zakwaterowania oraz rażących 

zaniedbań ze strony Wykonawcy, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie w drodze 

mailowej Wykonawcy i wezwie go do natychmiastowego usunięcia zaniedbań. 

 

§ 4  

1.  Zamawiający prześle Wykonawcy listę osób zakwalifikowanych do udziału w obozie na 

5 dni przed jego rozpoczęciem. 

2. W przypadku zdarzeń losowych (śmierć uczestnika, małżonka oraz krewnych pierwszego 

i drugiego stopnia; pobyt w szpitalu) Zamawiający dokona zmiany wcześniej podanej 

liczby uczestników i powiadomi o tym Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym.  

 

§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/com.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

własne działanie lub zaniechanie Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją prac objętych niniejszą umową będzie 
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traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om w 

trakcie realizacji prac. W takim przypadku Wykonawca przedstawi uprzednio 

Zamawiającemu swoje oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu wskazanych  

w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia wskazane w SWZ, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy 

podwykonawcy. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz podmiotów oraz części 

przedmiotu umowy, które wykonają zostanie wprowadzony do umowy aneksem.      

4.  W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu, będzie 

powoływał się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z udziałem 

tych podmiotów.  

5. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1,3 i 4 lub 

rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części przedmiotu umowy. W zakresie 

powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu/ym podwykonawcy/com /w 

przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1,3 lub rezygnacji z wykonywania 

przez te podmioty części przedmiotu umowy stosuje się zasady opisane w ust. 3. 

6. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 4 lub rezygnacji z wykonywania 

przez te podmioty części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać,  

że nowy podwykonawca  lub sam Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  

w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. Wykaz podmiotów oraz części przedmiotu umowy, które wykonają zostanie 

wprowadzony do umowy aneksem.      

 

§ 6 
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Należność uregulowana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po 

zakończeniu obozu w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, po podpisaniu protokołu odbioru o którym mowa w  § 2 ust. 3, z dołączonymi 

listami, o których mowa w SWZ. 

 

§ 7  

Strony ustalają, że w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń powstałych z winy uczestników - 

koszty pokrywa wyrządzający szkodę we własnym zakresie, a należność egzekwować będzie 

Wykonawca, bezpośrednio od sprawcy szkody. 

 

§ 8  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% maksymalnej 

wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, w przypadku:  

1) niewykonania w terminie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  

     lub  

2) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną umownymi w wysokości 10% 

równowartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 4 za każdy 

przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przez nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami umowy, 

SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

przysługującego wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
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5. Suma nałożonych kar umownych, o których mowa w ust. 1  i 2 nie może przekraczać 40% 

maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 4. 

 

§ 9  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 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. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tej części przedmiotu umowy, która 

zostanie faktycznie wykonana. 

 

§ 10  

1.  W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający. 

2.  Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów 

wskazanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 

2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 

UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1). 

3.  Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania 

stron zawarte zostaną w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych”, która zostanie podpisania przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  
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4.  W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu 

przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do 

odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

 

 

§ 11  

1.  Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, dopuszczalna jest w 

przypadku, gdy jej dokonanie jest spowodowane: 

1) zmianą stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 

w przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących trwającej pandemii COVID-19 

uniemożliwiających realizację obozu na warunkach określonych w umowie, SWZ, 

Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie złożonej przez Wykonawcę - w takim 

przypadku Strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie 

wymaganym zmienionymi przepisami, zmiany mogą dotyczyć w szczególności 

terminu usługi i ilości osób biorących udział w obozie. 

2) działaniem siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie 

poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, 

przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie 

Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 

postępowania. 

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub 

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne 

uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej. 

3.  Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu 

okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 

4.  Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 12  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm.).  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralne części niniejszej umowy stanowią oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków 

Zamówienia. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

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

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik do umowy 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 
sporządzony w dniu ……………………. w ………………….. w sprawie wykonania usługi 
określonej w Umowie nr ………… z dnia …………...r.  w związku z realizacją projektu Centrum 
Usług Środowiskowych- Razem łatwiej” 
 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 
 
 
 
 

 

 
Zleceniodawca potwierdza wykonanie usługi, tj.:  
 
Liczba osób, które wzięły udział w obozie socjoterapeutycznym  
w dniach 10.07.2021r.- 16.07.2021r………………………… 
 
Opis przeprowadzonej usługi z uwzględnieniem warunków zawartych w SWZ 

 

 
Zakres odbioru wykonywanych usług objętych niniejszym protokołem jest zgodny z umową/ 
w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności:*  
…...............................................................………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Protokół stanowi/nie stanowi* podstawę do wystawienia rachunku lub faktury. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
  Zleceniodawca:                                Zleceniobiorca: 

 

 

 ………………………………..      ……………………………. 

 podpis              podpis 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


