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PROJEKT UMOWY                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

         UMOWA ZLECENIE nr …………….. 
 
zawarta w dniu …………….. r. w Pszowie pomiędzy:  
 
Publicznym Przedszkolem nr 3 z oddziałami w Pszowie  
Ul. Gen. Wł. Andersa 8 
44-370 Pszów 
 
reprezentowanym przez ......................................... 
 
zwaną dalej „Zleceniodawcą”  
 
a  
 
…………………………………………  

zamieszkałym w ……………….…….…… ul…………………..……. 

PESEL …..……………......, NIP ……….…..…………. 

zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

 
 

                                                                      § 1 
1. Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz na 
podstawie oferty Zleceniobiorcy złożonej w dniu ……………….. Zleceniodawca 
zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją zajęć 
w ramach projektu nr WND-POKL. 09.01.01-24-099/10 pt. „Integracja dzieci – szansą 
na równy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach działania 9.1, poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zgodnie z zakresem o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – 
Zadanie 1 Utworzenie oddziału integracyjnego. 

 Część zamówienia nr ….  
 Nazwa  części: ………..…. 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Zleceniodawcy kwartalnych 

harmonogramów zajęć. W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może żądać 
zmiany harmonogramu. 

3. Wykonanie zlecenia nastąpi w czasie funkcjonowania placówki. 
4. Zleceniobiorca będzie prowadził zajęcia zgodnie z harmonogramem, programem i 

planem zajęć. 
5. Zleceniobiorca opracuje szczegółowy plan zajęć w porozumieniu z Dyrektorem. 
6. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień 

pracowniczych ani socjalnych. 
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§ 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 umowie. 

§ 3 
 

Zleceniobiorca wykona zlecenie w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2013r. 
 

§ 4 
1. Koordynator projektu przekaże Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

imienny wykaz osób biorących udział w zajęciach. 
2. Zleceniodawca ma prawo do dokonywania zmian osobowych uczestników zajęć. 

§ 5 
 

1. Całkowita wartość umowy wynosi: ………… zł brutto (słownie złotych: 
....…………………………… ………………………………..) i obejmuje realizację 
świadczeń wskazanych w § 1 oraz wszelkie inne świadczenia niezbędne do 
prawidłowej realizacji umowy. 

2. Miesięczne wynagrodzenie wynosi: …………..zł brutto (słownie: 
…...............................................................................................). 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie maksymalnie 5 dni po upływie każdego 
miesiąca do przedłożenia rachunku za faktycznie wykonaną część umowy zgodnie z 
harmonogramem zajęć. W sytuacji gdy Zleceniobiorcą jest konsorcjum każdy 
podmiot gospodarczy tworzący konsorcjum przedkłada rachunek za faktycznie 
wykonaną część umowy. Rachunek przedkłada się dyrektorowi przedszkola. 

4. W przypadku niezrealizowania planu zajęć według harmonogramu w danym 
miesiącu zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część 
umowy. 

5. Płatności realizowane będą w terminie do 14 dni od przedstawienia prawidłowo 
wystawionego rachunku. Jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały, Zleceniodawca 
będzie dokonywał potrącenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne. 

6. Do rachunku Zleceniodawca zobowiązany jest dołączać na zakończenie każdego 
miesiąca Kartę Czasu Pracy spójną z zapisami prowadzonego Dziennika Zajęć. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz rachunek i 
oświadczenie dyrektora w zakresie zrealizowanych zajęć. 

8. Pisemnego potwierdzenia należytego wykonania umowy dokona w formie 
oświadczenia dyrektor szkoły, w której prowadzone są zajęcia. 

9. Wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania przez Zleceniodawcę 
środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMSL) na rachunek bankowy projektu. W 
sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą 
(UMSL), wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z 
kolejnej transy. W przypadku, o którym mowa Zleceniobiorcy nie przysługują 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

10. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy kary umowne z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zleceniobiorca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, 

b. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca - w wysokości 
10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. 

2. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z 
wynagrodzenia. 

 

§ 7 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać zlecone mu usługi i czynności z należytą 

starannością.  
2. Zakres prac do wykonania dla pracownika przedstawia załącznik nr 1 do umowy. 
3. Zleceniodawca, dyrektor oraz inne upoważnione instytucje mają prawo do dokonania 

kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć. 
 

§ 8 
1. Zleceniobiorca , w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może powierzyć wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie wyłącznie za pisemną zgodą 
Zleceniodawcy. Taka osoba winna posiadać co najmniej takie same uprawnienia i 
doświadczenie jak Zleceniobiorca. 

2. Zleceniobiorca odpowiada względem Zleceniodawcy oraz osób trzecich za szkodę, 
którą wyrządzi przy wykonaniu umowy. 

3. Zleceniobiorca odpowiada za działania oraz zaniechania osób, z pomocą których 
wykonuje umowę. 

§ 9 
Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą załatwiane w 
pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniodawcy. 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                                                         

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

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

        Zleceniodawca                                                                 Zleceniobiorca 
 


