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UMOWA zawarta w dniu…………………… 

 
Pomiędzy 
zwanymi dalej „Zamawiającym” 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul Mickiewicza 25, 96-230 Biała Rawska,  
NIP: 835-144-11-65 
Reprezentowany przez : 
Dyrektora Placówki 
 
A 
 
……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy ul…………………………………, 
zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w …………… pod nr …………, NIP…………., 
Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) ……………., prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) ……………………..…..  z 
siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest  
a) zakup rocznych karnetów na basen uprawniających do wejścia na basen 1 x w tygodniu  dla 45 dzieci. Wejścia na 
basen muszą odbywać się w piątki pomiędzy godziną 15 30-18.00. 
b) W ramach pobytu dzieci  na basenie  wymaga się zapewnienia co najmniej 1 instruktora/nauczyciela nauki lub 
doskonalenia pływania. Nauka  trwająca 45 min.  
c) Przedmiot umowy obejmuje pełną opiekę nad dziećmi w trakcie trwania nauki pływania.  
d) Umowa obejmuje  prawo wejścia na basen max 3 opiekunów w celu dopilnowania grupy dzieci. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapoznać uczestników z obiektem i zasadami BiHP na basenie; 
b) zapoznać uczestników z wodą,  
c) nauczyć dzieci podstawowych umiejętności pływackich  
d) zapoznać uczestników nauki pływania i doskonalenia z treścią Ogólnego Regulaminu 
e) przestrzegać ograniczenia dotyczącego wielkości grupy przypadającej na jednego instruktora: w przypadku 

prowadzenia nauki pływania – jeden instruktor przypada na maksymalnie 15 osób, 
f) w przypadku zajęć z doskonalenia pływania należy dostosować program zajęć do poziomu umiejętności 

uczestników grupy 
g) zapewnienia odpowiedniej ilości kadry instruktorskiej, uczestniczącej w wykonaniu zamówienia, posiadającej 

przez każdą z osób, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu nauki pływania  
h) zapewnić uczestnikom pełne bezpieczeństwo na basenie  w trakcie prowadzenia zajęć od momentu przejęcia 

uczestników od wychowawcy do  zakończenia zajęć i przekazania uczestników pod opiekę osób 
odpowiedzialnych  

i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć nauki pływania i doskonalenia za właściwe 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom powyższych zajęć na hali basenowej oraz za ewentualne skutki ich 
niedopełnienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada ważne w całym okresie wykonywania umowy 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników 
oraz osób trzecich i mienia 

 
 
Umowa realizowana będzie w ramach projektu o numerze RPLD.09.02.01-10-B012/15 Celem głównym jest 
poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej w okresie 01.05.2016-30.04.2018 roku, dla 
45 dzieci(25K, 20M) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na terenie 
miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród dzieci. 
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§ 2 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ważnego w całym okresie wykonywania umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i 
mienia. W przypadku gdy termin obowiązywania polisy OC będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, 
Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 
kontynuacji ubezpieczenia. 
 

§ 3 

1. Umowa zawarta zostaje na okres: 
a) rozpoczęcie z dniem ……….2016 r. 
b) zakończenie: ………2017r. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie zamówienia określonego w § 1 umowy, Strony ustalają, wynagrodzenie za godzinę zajęć w wysokości: 

brutto, (wraz z wszystkimi kosztami ) ………………………………………..….zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………….. złotych)  

2.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, płatne będzie jednorazowo  w kwocie wskazanej na fakturze  

z zastrzeżeniem ust. 7.na podstawie protokołu przekazania karnetów.  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

przedkładania koordynatorowi informacji określających postępy dzieci w nauce pływania. 

3. Zamawiający ustanawia Płatnika wynagrodzenia, którym będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 

Mickiewicza 25, 96-230 Biała Rawska, NIP: 835-144-11-65 na którego należy wystawić fakturę 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy o numerze  podanym na fv w 

terminie 21 dni  od daty doręczenia Płatnikowi fv z zastrzeżeniem ust.  7,8. 

5. Płatność będzie realizowana w PLN.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej 

Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie 

mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

7. Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji 

rozwojowej przez Instytucje Pośredniczącą. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia. 

9. Wykonawca został poinformowany o współfinansowaniu  wynagrodzenia i  projektu „Równe szanse”  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zamawiającego i  Instytucję 

Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem. 
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3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną 

poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że 

wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, zapewniające świadczenie usług objętych umową na 

najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy. 

Zabrania się podzlecania wykonania niniejszej umowy. 

3. Nadzór merytoryczny nad realizacją niniejszej umowy sprawuje koordynator.  

 
 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego lub Płatnika. 

 
§8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie podjął czynności wynikających z umowy lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji 

czynności objętych niniejszą umową, 

c) w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek 

zaniedbań Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez 

Zamawiającego pomimo posiadania środków z Instytucji Pośredniczącej, trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu 

dodatkowego terminu do zapłaty nie krótszego niż 14 dni.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o 

odstąpieniu powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

§ 9 

1. Wykonawca współpracuje przy realizacji projektu z pracownikami MGOPS w Białej Rawskiej  oraz pracownikami 

Urzędu oraz  zespołem projektu. 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w 

przypadkach:  

a) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy 

przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 



 

 

 
 

 

Projekt „Równe szanse” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

4 
 

b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w szczególności Instytucją Pośredniczącą. 

c) gdy konieczność  wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących programu,  

danych podmiotowych Zamawiającego, Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian 

danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 

3. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron 

§ 11 

1. W  razie  nienależytego  wykonania  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub wykonania 
przedmiotu  umowy  niezgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  złożoną ofertą, Wykonawca  zapłaci  
Zamawiającemu  karę  umowną w  wysokości  10%  ustalonej  kwoty  brutto za realizację zadania.   

 

2.  Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę.  

3.   Niezależnie od kar umownych, w razie wyrządzenia przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę 

szkody,   Zamawiający   ma   prawo   do   odszkodowania   na   zasadach   ogólnych, przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w 

szczególności Kodeks Cywilny. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, które nie mogą 

być rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi 

Powszechnemu. 

3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, 1 - dla Wykonawcy, i 1 - dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający     ....................................................                                                Wykonawca ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


