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Załącznik Nr 4 do SIWZ MGZO.271.1.2014.AD
UMOWA NR MGZO.272.RSP.1………………..2014.ADII
zawarta w dniu ………………………… roku w Sztumie pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, w imieniu której działa:

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:
1. Zleceniodawca realizuje Projekt WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość – czyli programy
rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy
Dzierzgoń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie: 9.1– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
3. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez realizację do 08.2014 roku projektów
rozwojowych w 10 szkołach gminy Sztum i Dzierzgoń.
4. Celem szczegółowym projektu jest:
1) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 szkół do końca 2013 roku.
2) Podniesienie i rozwój do 08.2014 kompetencji kluczowych wśród 575 uczniów/uczennic.
3) Ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego kształcenia i przyszłego
zatrudnienia uczniów/uczennic gimnazjów do końca 2013 roku.
4) Zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wyrównywanie szans edukacyjnych do 08.2014
roku.
W rezultacie wyboru Zleceniobiorcy w trybie przetargu nieograniczonego
……………………………………………………………….
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) strony
postanawiają co następuje:
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§1
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności związanych z
realizowanym projektem nr WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe
szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w bloku naukowo-technicznym dla uczniów/uczennic szkół
podstawowych i gimnazjów,
w sposób rzetelny prowadzący do osiągnięcia założonych rezultatów projektu,
w szkole: ……………………………………………………………………………………………
w ilości 15 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) w roku 2014
2. dostosowania zakresu działań, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia lub uczennicy,
3. opracowania w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy harmonogramu zajęć na rok szkolny 2013/2014 a po
akceptacji przez Koordynatora szkolnego, przekazania go rodzicom/opiekunom oraz dokonywania zmian w
harmonogramie wyłącznie za wiedzą i akceptacją Koordynatora szkolnego,
4. opracowania przed rozpoczęciem zajęć programu zajęć obejmującego:
1) utrwalenie wiedzy w dziedzinie przyrody (w szkole podstawowej) lub w dziedzinie biologii lub geografii lub
chemii (w gimnazjum),
2) podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez gry, zabawy, warsztaty, rajdy i wycieczki,
3) badanie i fotografowanie zjawisk przyrodniczych,
4) lokalizowanie pomników przyrody,
5) rozwijanie zainteresowań poznawczo-naukowych,
6) planowanie, samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów przez uczniów i uczennice oraz ich
opisywanie i prezentowanie wyników,
7) wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce,
8) opisywanie obiektów i zjawisk przyrodniczych,
9) posługiwanie się przyrządami stosowanymi w obserwacjach przyrodniczych,
10) posługiwanie się technologią informacyjną,
11) analizę związków przyczynowo-skutkowych,
12) ukazanie uczniom i uczennicom ich własnej wartości i możliwości osiągnięcia sukcesu,
13) zwiększenie motywacji do nauki i wdrożenie do systematycznej, codziennej pracy,
14) zniwelowanie stereotypu płci, przemocy ze względu na płeć i dyskryminacji poprzez:
a) wspieranie szacunku i otwartości na inność wśród uczniów i uczennic,
b) uczenie szacunku do odmienności i różnic,
c) przekazywanie uczniom i uczennicom niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, w
tym zmiany stereotypowego podejścia do roli kobiety w życiu zawodowym,
d) kształtowanie partnerskich relacji między płciami opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku,
równych praw i obowiązków, wolności od przemocy,
e) uczenie rozwiązywania problemów bez użycia przemocy i agresji,
f) uczenie radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedzeniami,
szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami i rówieśniczkami,
g) uczenie jak postępować w przypadku dręczenia, zwanego potocznie „końskimi zalotami”, w celu
ograniczenia przemocy w stosunku do kobiet,
5. stosowania na prowadzonych zajęciach aktywizujących metod nauczania,
6. stosowania metod nauczania zmierzających do pokazania korzyści płynących z edukacji i zniwelowania
negatywnego nastawiania do nauki,
7. wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów i uczennic,
8. wykorzystania na prowadzonych zajęciach pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu,
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9. przeprowadzenia badań ankietowych uczniów i uczennic, każde badanie 3 razy w trakcie projektu tj. na początku, w
trakcie i na końcu realizacji projektu w terminach określonych przez Zleceniodawcę,
10. przeprowadzenia analizy badania o którym mowa w § 1 pkt 9,
11. zapoznania się i stosowania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
12. zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i uczennicom w czasie organizowanych zajęć,
13. prowadzenia w sposób rzetelny dokumentacji projektowej tj. dzienników zajęć, list obecności i innej dokumentacji
związanej z realizowanym projektem zgodnie z dokumentami programowymi,
14. dokumentowania prowadzonych czynności m.in. poprzez zdjęcia,
15. wywieszenia w widocznym miejscu w klasie (sali dydaktycznej) informacji o realizowanym projekcie i jej wymiany w
przypadku uszkodzenia,
16. promocji projektu w uzgodnieniu z Koordynatorem szkolnym poprzez posługiwanie się logotypami Unii Europejskiej
zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi,
17. przygotowywania dla Koordynatora szkolnego okresowych sprawozdań z realizacji projektu,
18. poddawania się okresowym kontrolom przeprowadzanym przez Koordynatora szkolnego lub Zleceniodawcę,
19. bieżącego informowania pisemnie Zleceniodawcy o uczniach i uczennicach, którzy rozpoczęli, przerwali, powrócili
bądź zakończyli udział w projekcie niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji,
oraz innych czynności wynikających z realizacji projektu pn. WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w
przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum
oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń.
1.
2.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2014r., przy czym Zleceniobiorca
zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w okresie obowiązywania umowy.
Zleceniobiorca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem zajęć, o którym mowa w
§ 1 pkt 3, dostosowanym do potrzeb i organizacji pracy szkoły w oparciu o obowiązujący plan zajęć lekcyjnych oraz
dowozów i odwozów ze szkoły.

§3
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy wyraża się kwotą brutto w wysokości:
……………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………….)
za 1 przepracowaną godzinę dydaktyczną. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn kwoty brutto i liczby
godzin dydaktycznych o których mowa w § 1 pkt 1.
§4
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§5
1. Zleceniobiorca przedstawia Zleceniodawcy rachunek (fakturę) za wykonaną usługę w terminie:
za okres od podpisania umowy – do 31 maja 2014 roku do dnia 05.06.2014 roku. Wcześniejsze przedstawienie
rachunku (faktury) jest możliwe za zgodą lub na wezwanie Zleceniodawcy.
2. Za termin złożenia rachunku (faktury) uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
3. Rachunek (fakturę) należy wystawić na: Miasto i Gminę Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
NIP: 579-22-11-352.
4. W przypadku przekroczenia terminu złożenia rachunku (faktury) do dnia 05.06.2014 roku, Zleceniodawcy przysługuje
odszkodowanie do wysokości środków, które Zleceniodawca straci lub będzie zmuszony zwrócić z powodu
nieterminowej i niezgodnej z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji umowy o dofinansowanie projektu.
§6
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1. Podstawą rozliczenia umowy ze Zleceniobiorcą za dany okres rozliczeniowy jest protokół odbioru wskazujący
szczegółowy zakres wykonywanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji umowy.
2. Do odbioru usługi upoważniony jest przedstawiciel Zleceniodawcy lub Koordynator szkolny.
3. Po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku (faktury) wraz z listą obecności dokumentującą prowadzone zajęcia,
wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 20 dni roboczych
od terminu określonego w § 5 pkt 1.
§7
1. Zleceniodawca nie zwraca Zleceniobiorcy nakładów poniesionych w celu przeprowadzenia zajęć.
2. Zleceniodawca zapewnia klasy (sale dydaktyczne) standardowo wyposażone, wskazane przez Koordynatora
szkolnego, do realizacji przedmiotu umowy, dzienniki zajęć, zestaw materiałów biurowych niezbędnych do
przeprowadzenia zajęć według własnego uznania na rok 2012 i 2013 oraz pomoce dydaktyczne i wzory ankiet o
których mowa w § 1 pkt 9-10.
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Zleceniobiorcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak również podatek VAT lub
składki na ubezpieczenie społeczne jeśli Zleceniobiorca jest osobą fizyczną a obowiązek ich zapłaty będzie wynikał
ze złożonego przed podpisaniem umowy oświadczenia Zleceniobiorcy lub przepisów prawa krajowego.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania
zmiany wynagrodzenia określonego w § 3.
§8
Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§9
1. Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy, wykonuje je z zachowaniem należytej
staranności i samodzielnie, jednakże jest zobowiązany do realizacji wskazówek Zleceniodawcy dotyczących sposobu
realizacji Umowy.
2. Akceptacja harmonogramu przez Koordynatora szkolnego nie oznacza podporządkowania pracowniczego
(Zleceniobiorca nie podlega kierownictwu dyrektora szkoły), ale ma na celu ustalenie bądź dostosowanie
harmonogramu dowozów do szkoły lub planu lekcji w sposób umożliwiający korzystanie z zajęć uczniom i
uczennicom.
§ 10
Zleceniodawca ma prawo do nadzorowania i akceptowania wykonanych przez Zleceniobiorcę czynności.
§ 11
Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim w trakcie wykonywania
zlecenia.
§ 12
Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy wykonywaniu
czynności wynikających z umowy i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, a także oświadcza, że stan jego zdrowia
pozwala na wykonanie zlecenia.
§ 13
W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
zamówień publicznych.
§ 14
MIASTO I GMINA SZTUM
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
tel. (55) 640-63-03, fax. (55) 640-63-00
e-mail: sztum@sztum.pl
www.sztum.pl

MIASTO I GMINA DZIERZGOŃ
Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń
tel. (55) 276-25-01, fax. (55) 276-24-54
e-mail: dzierzgon@dzierzgon.pl
www.dzierzgon.pl

Strona 4 z 6

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Umowę można rozwiązać z przyczyn losowych za porozumieniem stron, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie
postanowień zawartych w umowie.
§ 15
Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1) rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu,
2) gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z umowy, co do jakości lub terminowości,
3) gdy Zleceniobiorca przerwał realizację umowy, tj. nie wykonuje usługi w 3 kolejnych tygodniach,
4) groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zleceniodawcę, wynikłych wskutek zaniedbań
Zleceniobiorcy.
§ 16
1. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z umowy co do jakości tj. wykonuje zlecenie wadliwie lub w
sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy o kwotę
równą iloczynowi sumy godzin dydaktycznych podczas których usługa była wykonywana wadliwie lub w sposób
nienależyty i wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3.
2. W przypadku zastosowania przez Zleceniodawcę § 15 pkt 2 – 4 Zleceniodawca ma prawo zlecić realizację umowy
innemu podmiotowi na koszt Zleceniobiorcy i dodatkowo obciążyć Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości równej
iloczynowi sumy godzin dydaktycznych podczas których usługa nie była wykonywana lub była wykonywana
nienależycie i wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3.
3. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy
karę umowną w wysokości 15% wartości umowy tj. iloczynu kwoty brutto za 1 godzinę dydaktyczną i liczby godzin
dydaktycznych o których mowa w § 1 pkt 1.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości poniesionej szkody.
5. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy lub zapłacie na
pisemne wezwanie Zleceniodawcy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę
wysłanego na adres Zleceniobiorcy zawarty w umowie.
§ 17
W przypadku wystąpienia niezależnych od Zleceniodawcy okoliczności tj. klęski żywiołowe, znacząca absencja chorobowa
uczniów i uczennic, Zleceniodawca ma prawo zawieszenia świadczenia usług na okres, w którym okoliczności te
występują.
§ 18
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności
takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji:
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy,
d) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
e) jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Termin umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu,
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bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2) zmiany wymogów – nowych zaleceń Instytucji Pośredniczącej dotyczących czynności określonych w § 1,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację projektu,
4) zmiany osób prowadzących zajęcia.
§ 19
Z uwagi na fakt, ze projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013:
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na wgląd do treści umowy przez osoby uprawnione w celu realizacji, kontroli i ewaluacji
projektu,
2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udzielanie przez Zleceniodawcę właściwym podmiotom wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie wykonywania umowy,
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów związanych z wykonywaniem umowy na wezwanie
Zleceniodawcy.
§ 20
1. Zleceniobiorca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych przez Zleceniodawcę uwag
dotyczących sposobu realizacji umowy w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy bądź z nią związane, strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, a
w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.
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