UMOWA nr ………………….
zawarta w dniu ……………………….. r. w Łodzi, pomiędzy:
………………………………………....................................………………………………………………….......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej Zleceniodawcą,
a
………………………………………....................................…………………………………………………......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą,

§1
1. Przedmiotem
niniejszej
umowy
jest
przygotowanie
i
realizacja
przez
Zleceniobiorcę
…………. godzin zajęć dodatkowych / poradnictwa psychologicznego* z zakresu ………………......
................................................................ dla dzieci w wieku 6-12 lat w placówce opieki / placówkach opieki*
……………………………………….............................................................................................................................

2.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre,
mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” (nr Projektu RPLD.09.02.01-10-B018/15, umowa o dofinansowanie nr
RPLD.09.02.01-10-B018/15-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz właściwymi wytycznymi.
W ramach realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do*:
przygotowania i przeprowadzenia …….. godzin zajęć dodatkowych / poradnictwa psychologicznego* z
zakresu
...............................................….................................................................................…………………
dla zakwalifikowanych do projektu dzieci w wieku 6-12 lat, zgodnie z harmonogramem zajęć na najbliższy
rok szkolny stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
informowania uczestników zajęć w toku realizacji zajęć o źródłach finansowania projektu,
opracowania planu pracy na okres na jaki została zawarta umowa w formie papierowej i elektronicznej,
systematycznego prowadzenia dokumentacji projektowej, w szczególności regularnego wypełniania
dzienników zajęć dostarczonych przez Zleceniodawcę,
współpracy z zespołem projektowym, w tym do czynnego udziału w ewaluacji projektu w ramach tej
współpracy,
realizacji zajęć w oparciu o materiały dostarczone przez Zleceniodawcę,
przygotowywania na koniec każdego miesiąca kart godzin pracy zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zleceniodawcę.
Zgodnie ze wskazanymi w zapytaniu ofertowym obowiązkami przygotowanie: ........................................
.................................................................................................................................................................

3. Dokumentacja określona w ust. 2 pkt 4 winna być przekazywana przez Zleceniobiorcę do weryfikacji
Koordynatorowi Projektu każdorazowo po zakończeniu zajęć w danym miesiącu.
4. Zleceniobiorca zapewni przestrzeganie obowiązujących zasad promocji i prowadzenia dokumentacji
realizowanych zajęć, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi krajowymi i unijnymi.
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§2
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany od ......... września 2016 r. do ...... czerwca 2019 r.
z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie będą odbywać się zajęcia szkolne.
2. Zleceniobiorca zapewnia, że posiada/ niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot
umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Zleceniobiorca posiada potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które stanowią załącznik nr... do
niniejszej umowy.
4. Zleceniodawca nie zwraca Zleceniobiorcy kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem.
5. Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
6. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy odpowiednie warunki lokalowe niezbędne do realizacji zlecenia.

§3
1. Za należyte wykonanie czynności określonych w §1 ust. 1 Zleceniobiorcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia w wysokości …......……. zł brutto za godzinę dydaktyczną/zegarową* zajęć (słownie:
……………………………………………..…….),
co
daje
łącznie
………………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………………..), płatne na podstawie faktury VAT/rachunku wystawianej/ego co miesiąc przez
Zleceniobiorcę za zrealizowaną w danym miesiącu liczbę godzin zajęć.
2. Przedmiot umowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie za każdy przepracowany okres rozliczeniowy
(miesiąc) wynikający z umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT/rachunku,
przy czym strony mogą zmienić okres rozliczeniowy za obopólną zgodą, jeśli wystąpią obiektywne przyczyny
uzasadniające takie zmiany.
4. Zleceniobiorca będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT/rachunek po zaakceptowaniu przez
Zleceniodawcę karty godzin pracy w danym miesiącu.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze VAT/rachunku, z zastrzeżeniem
ust. 6-12 oraz § 7.
6. W sytuacji natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę, określonej w § 7 ust. 2,
Zleceniodawca ma prawo nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości łącznego wynagrodzenia
brutto stanowiącego iloczyn liczby godzin zajęć niezrealizowanych i odpowiedniej stawki za godzinę zajęć
określoną w ust. 1.
7. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy oraz zgodnie z aktualnym
harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4, lub wykonania
zlecenia w sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą iloczyn liczby godzin zajęć przeprowadzonych nienależycie i odpowiedniej stawki za godzinę
określoną w ust. 1.
8. W przypadku naliczenia przez Zleceniodawcę kar umownych wg zasad określonych w niniejszym paragrafie,
Zleceniodawca wystawi Zleceniobiorcy notę obciążeniową. Wynagrodzenie wypłacane Zleceniobiorcy wg
zasad określonych w ust. 1 niniejszej umowy może zostać pomniejszone o wartość not obciążeniowych, na
co Zleceniobiorca wyraża zgodę.
9. W przypadku powstania szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy a przewyższających wysokość kary umownej, Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania
przenoszącego wysokość naliczonej kary umownej.
10. Zleceniodawca zastrzega, iż wypłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy może ulec opóźnieniu ze
względu na nieterminowe dokonanie przelewu transzy przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy
prowadzony dla Projektu.
11. Przyjmuje się, że zapłata zostaje dokonana w dniu wydania przez Zleceniodawcę jego bankowi dyspozycji
przelania wynagrodzenia.
12. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu, o
której mowa w § 2 niniejszej umowy.
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13. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy Instytucja
Zarządzająca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego prace przeprowadzane
przez Zleceniobiorcę.
14. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniodawca jest zobowiązany
każdorazowo do zapłaty za etap pracy, który został przeprowadzony należycie, zgodnie z postanowieniami
umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
15. Na zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
Zleceniobiorca wystawi weksel in blanco.
§4
W przypadku niemożliwości realizowania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy, zgodnie
z aktualnym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, spowodowanej
usprawiedliwioną nieobecnością trwającą:
1. nie dłużej niż 10 dni roboczych w sumie lub następujących kolejno po sobie, przy czym przez
usprawiedliwioną nieobecność rozumie się wyłącznie nieobecność udokumentowaną zwolnieniem
lekarskim lub innym dokumentem urzędowym, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć
w liczbie godzin równej nie odbytym zajęciom, w innym terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
2. dłużej niż 10 dni roboczych w sumie lub następujących kolejno po sobie, przy czym przez usprawiedliwioną
nieobecność rozumie się wyłącznie nieobecność udokumentowaną zwolnieniem lekarskim lub innym
dokumentem urzędowym, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa poprzez zapewnienie
wykonania przedmiotu umowy przez inną osobę posiadającą porównywalną wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie. Warunkiem dokonania zmiany jest zawiadomienie Zleceniodawcy o zaistnieniu w/w
okoliczności w formie pisemnej, a zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić w formie pisemnej
Zleceniodawca.
§5
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż spełnia podane w zapytaniu ofertowym wymagania dotyczących niekaralności
oraz niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i
opiece – oświadczenia stanowią załącznik nr ... niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy innym
osobom.

§6
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w zajęciach w czasie ich trwania.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:
1) kontroli zgodności przebiegu czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy z postanowieniami tej
umowy, harmonogramem i założeniami projektu,
2) wglądu do prowadzonej dokumentacji,
3) hospitacji zajęć,
4) kontroli frekwencji uczestników i uczestniczek,
5) ewaluacji rezultatów,
6) prowadzenia ewaluacyjnych badań ankietowych wśród uczestników i uczestniczek.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się umożliwić Zleceniodawcy lub wskazanej przez niego instytucji, zgodnie z §
17 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu, wgląd w dokumentację związaną z realizacją zleconych
czynności (w tym dokumentację finansową). Zobowiązanie to będzie uważane za wykonane także w
przypadku przekazania przez Zleceniobiorcę na żądanie Zleceniodawcy potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii tej dokumentacji.
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§7
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od momentu
przekazania drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. W takim wypadku Zleceniobiorca ma
obowiązek rzetelnie realizować przedmiot umowy, określony w § 1 do zakończenia okresu wypowiedzenia
oraz posiada prawo do żądania wynagrodzenia, wg zasad określonych w § 3 ust. 1 tylko za faktycznie
wykonane czynności.
2. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem określonym w § 3 ust.
6 w sytuacji, w której:
1) liceniobiorca zaprzestał z powodów leżących po stronie Zleceniobiorcy realizacji czynności określonych w §
1, w terminach określonych w § 2 ust. 1 oraz w aktualnym harmonogramie zajęć stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej umowy i nie podejmie ich po wezwaniu przez Zleceniodawcę do ich realizacji,
2) Zleceniobiorca z powodów leżących po stronie Zleceniobiorcy w inny, rażący sposób nie realizuje właściwie
czynności, określonych w § 1 i nie zaprzestaje tego po wezwaniu przez Zleceniodawcę do ich właściwej
realizacji.
3. W przypadku wystąpienia innych, niż określone w ust. 2 nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków
określonych w § 1 przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może określić, w jakiej części umowa nie została
wykonana właściwie i wprost proporcjonalnie obniżyć wielkość wynagrodzenia, określonego na podstawie §
3 ust. 1. Obniżenie wynagrodzenia wymaga uzasadnienia pisemnego takiej czynności.

1.

2.

1.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

§8
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej
umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec automatycznemu przedłużeniu na skutek decyzji Instytucji
Pośredniczącej, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zleceniobiorca na wniosek Zleceniodawcy, Instytucji Pośredniczącej oraz innego uprawnionego podmiotu
zobowiązany jest do udzielenia dokładnych wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej umowy oraz do
przedłożenia wszelkich wymaganych przez te podmioty dokumentów

§9
Zleceniobiorca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przenosi na Zleceniodawcę
autorskie prawa majątkowe do utworów mogących powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy na
następujących polach eksploatacji:
udostępnienie Utworu na zasadach wolnej licencji;
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe
lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu,
systemu lub standardu;
wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany);
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności
elektroniczne udostępnianie na żądanie;
rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w
sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy
cyfrowe;
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9) prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym
nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi
oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze;
10) prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
11) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworu, prawo do rozporządzania
opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
2. Pola eksploatacyjne dotyczą także utworów składających się na Utwór.
3. W wypadku wynalezienia lub odkrycia nowego, nieznanego współcześnie pola eksploatacji, Zleceniobiorca
będzie zobowiązany do przeniesienia na Zleceniodawcę na jego żądanie praw do utworu na takim polu
eksploatacji oraz przeniesienia prawa do rozporządzania nim, w takim samym zakresie i na takich samych
warunkach jak określone w niniejszej umowie dla wymienionych w niej pól eksploatacji. Przedmiotową
umowę strony zawrą w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę wezwania do jej
podpisania.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania
utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez
Zleceniodawcę na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
5. Zleceniobiorca przenosi na rzecz Zleceniodawcy wyłączne prawo do zezwalania na wykonanie zależnego
prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów w nieograniczonym zakresie, a w
szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 1). Postanowienia ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
6. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w
sposób ograniczający Zleceniodawcę w wykonywaniu praw do utworu. Zleceniodawca jest upoważniony
do decydowania o publikacji utworów i decydowania o zachowaniu ich integralności.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na
rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy utworu.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór wolne jest od wad fizycznych
i prawnych. Ponadto oświadcza, że rozporządzanie dziełem nie narusza praw własności przemysłowej i
intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
9. Jeżeli okaże się, iż utwór ma wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające
korzystanie z dzieła przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę,
zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji dzieła wolnego od wad, spełniających wymagania
Zleceniodawcę oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zleceniodawcy.
§ 10
1. …………………………… jest osobą upoważnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcą, w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania, tel. .......................................,
e-mail.................................................... .
2. ………………………. jest osobą upoważnioną do kontaktów ze Zleceniodawcą, w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania, tel. .......................................,
e-mail.................................................... .
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zleceniodawcy;
- zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej
niniejszym zamówieniem;
- zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania Projektu (zmiany
harmonogramu płatności);
- zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej
niniejszym zamówieniem;
- gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia
przez Zleceniobiorcę;
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5.
6.
7.
8.

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą
rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w
szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót
wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych,
skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Zleceniobiorcę;
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budynku;
inne wydarzenia losowe.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zawiadomienie o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust.
4 w formie pisemnej, a zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić każda ze stron umowy.
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na
siedzibę Zleceniodawcy.
W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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