UMOWA

zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną
przez:
dr inż. Marka Balcera - Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną
przez:
...............................................................
zwaną dalej Wykonawcą

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych połączonych
z warsztatami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół
podstawowych w wymiarze 50 godzin na potrzeby realizacji projektu „Moja
Bezpieczna Szkoła”.
Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” ze środków rezerwy celowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa niniejsza
umowa oraz stanowiące integralną jej część: opis przedmiotu zamówienia i oferta
Wykonawcy.
§2
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zrealizowania przedmiotu
umowy określonego w § 1 , jednakże nie dłużej niż do dnia 13 grudnia 2013 r.
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w ciągu 7 dni od
dnia zawarcia umowy harmonogramu i programu zajęć do akceptacji Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uzasadnionych uwag i poprawek do
harmonogramu i jego aktualizacji oraz do programu zajęć, a Wykonawca
niezwłocznie uwzględni uwagi i poprawki Zamawiającego i przedstawi harmonogram
lub jego aktualizację lub program ponownie do akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić listę uczestników/uczestniczek zajęć
realizowanych w ramach projektu, której wzór udostępni Wykonawcy Zamawiający.
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§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na kontrole doraźne Zamawiającego w każdym momencie
trwania umowy w miejscu realizacji usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że posiada zasoby do wykonania
przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji
przedmiotu umowy.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy
wynagrodzenia
ryczałtowego
w
wysokości
.............................................................................
zł
brutto
(słownie:
...................................................złotych).
2. Wykonawca wystawi fakturę*/rachunek* po obustronnym podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego po zakończeniu wszystkich zajęć zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 3 ust. 1. Wzór rachunku udostępni Wykonawcy Zamawiający.
3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu, o którym
mowa w ust. 2 nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie w siedzibie
Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie
przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w fakturze*/rachunku*.
zobowiązuje
się
do
zapłaty
prawidłowo
wystawionej
5. Zamawiający
faktury*/rachunku* Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu
umowy.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę przy realizacji zamówienia.

§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze
stron od Umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego
w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1
umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek
ze stron od Umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Wykonawcę
w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1
umowy.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
a) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi lub nie kontynuuje realizacji usługi,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenie dodatkowego
terminu,
c) Wykonawca przerwał realizację usługi,
d) Wykonawca narusza harmonogram zajęć, zaakceptowany przez Zamawiającego,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub dokonuje jego aktualizacji bez akceptacji
Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony
postanawiają jak poniżej:
a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych usług według stanu na
dzień odstąpienia.
b) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego usługi przerwane,
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do
zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego
wynagrodzenie za nierozliczone usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§8
1. Ze strony Wykonawcy zajęcia prowadzić będzie…………………………….
2. W przypadku niemożności zrealizowania zajęć w wyznaczonym terminie Wykonawca
zobowiązuje się do odpracowania zajęć zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem
uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności Wykonawca zobowiązuje się
do zapewnienia zastępstwa w prowadzeniu zajęć w połączonych z warsztatami
dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych przez
osobę o kwalifikacjach nie niższych niż Wykonawca danej części zamówienia.
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 2 , wymaga niezwłocznego pisemnego
poinformowania Zamawiającego o niemożności zrealizowania zajęć zgodnie
z harmonogramem przed ich planowanym rozpoczęciem.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

Projekt jest współfinansowany ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

nieważności.
2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia
o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji,
numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma
dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony wskazany w niniejszej umowie lub
późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo dostarczone.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

*niepotrzebne skreślić
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