Załącznik Nr 6
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ……………….
zawarta w dniu … . … . 2022 r. w Bogatyni pomiędzy:
1. Gminą Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, w imieniu której działa
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - Wojciech Dobrołowicz
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,
a
2.…………………………………………………….zarejestrowanym/wpisanym……………,
NIP ……………………., Regon ……………………….., wysokość kapitału zakładowego
w całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której
działa:……………………………………………………..
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach
procedury publicznego zaproszenia do składania ofert Strony zgodnie postanawiają.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, usługę polegającą
na organizacji zajęć integracyjnych uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z terenu gminy
Bogatynia w ramach projektu „Razem”.
2. Usługa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Zaproszeniu do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalają,

że

poszczególne

zajęcia

integracyjne

zostaną

zorganizowane

w następujących terminach:
12 marca 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 5)*;
19 marca 2022 r. (Szkoła Podstawowa w Działoszynie);
26 marca 2022 r. (Szkoła Podstawowa w Porajowie);
2 kwietnia 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 1);
9 kwietnia 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 3);
23 kwietnia 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 5)*;
23 kwietnia 2022 r. (Szkoła Podstawowa w Działoszynie);
30 kwietnia 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 4);
7 maja 2022 r. (Szkoła Podstawowa w Porajowie);
14 maja 2022 r. (Szkoła Podstawowa w Opolnie)*;
21 maja 2022r. (Szkoła Podstawowa nr 4);
28 maja 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 1);
4 czerwca 2022 r. (Szkoła Podstawowa nr 3);
4 czerwca 2022 r. (Szkoła Podstawowa w Opolnie)*.
* W Szkole Podstawowej nr 5 i w Szkole Podstawowej w Opolnie, ze względu na liczbę
uczniów, istnieje możliwość zrealizowania zajęć dla wszystkich grup danej szkoły
w jedną sobotę.
Czas trwania zajęć: 2,5 h dla grupy (w godzinach 8:00 – 13:00).
Liczebność grupy: do 60 uczniów.
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminów organizacji zajęć w sytuacji, gdy ich
organizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa ze względu na okoliczności
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w tym. m.in. przedłużenie nauki zdalnej
oraz inne okoliczności wynikające z sytuacji pandemii COVID-19 – pod warunkiem,
że zmiana terminów nie wpłynie negatywnie na realizację projektu i zostanie
zaakceptowana przez instytucję dofinansowującą (jeżeli nowe terminy będą wymagały
modyfikacji projektu, a tym samym zgody tej instytucji).

§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości:
.........................................zł brutto w tym:
a) wynagrodzenie netto ............... zł,
b) podatek VAT w wysokości ....................... zł, wg stawki ....... %.
2. Kalkulacja szczegółowa przedmiotu umowy stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie w częściach,
po zrealizowaniu spotkań dla danej szkoły, na podstawie rachunku/faktury Wykonawcy.
Podstawą wystawienia rachunków/faktur będzie podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół potwierdzający należytą realizację zajęć.
4. Rachunki/Faktury Wykonawcy, przekazane Zamawiającemu w formie………………,
będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego
rachunku/faktury VAT wraz z protokołem wykonania usługi. Wykonawca jako odbiorcę
na rachunku/fakturze wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.
5. W przypadku braku protokołu potwierdzającego należytą realizację zajęć Zamawiający
odmówi dokonania płatności.
§4
KARY UMOWNE
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)

za niezrealizowanie któregokolwiek ze spotkań z winy Wykonawcy - w wysokości
5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za
każde niezrealizowane spotkanie,

2)

za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa § 3 ust. 1.

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy
z winy Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa
w § 3 ust. 1.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w kodeksie
cywilnym.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
Ustalona kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15r1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może
przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa § 3 ust. 1.
§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
1.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy
w terminie określonym w umowie, przerwał jej wykonywanie i przerwa ta trwa dłużej niż
5 dni, a Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
1.3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w jego wykonywaniu. Za nienależyte
wykonywanie przedmiotu umowy zostanie uznane m.in. dwukrotne niezrealizowanie
zajęć w terminie z winy Wykonawcy.
1.4. z powodów niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy nie będzie można
zrealizować zajęć w terminie określonym w §2 i brak będzie możliwości zmiany ww.
terminu ze względu na brak zgody instytucji dofinansowującej.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania zapłaty
za zrealizowane już zajęcia;
2.2.

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawcę,

iż

wobec

zaistnienia

uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§6
ROSTRZYGANIE SPORÓW
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
3.
§7
FORMA UMOWY
Umowę

sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

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

Zamawiający:

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

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………......................................

