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Załącznik nr 2 

 
Umowa/ Wzór 

 
NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej “Umową”) zostaje zawarta dnia 
.................2014 r. pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Jarocinie,  ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, NIP  , 
Regon 
reprezentowanym przez:  
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaroc inie Przemysława Masłowskiego , 
działającego w imieniu Powiatu Jarocińskiego na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 588/14 
Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2014 r.  
zwanym dalej ,,Zamawiającym”, 
a 
 
.................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
Niniejsza umowa zawarta jest w ramach wykonywania p rojektu pt. „Lepszy start” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pr ogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE: 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i 
przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej integracji zgodnie z tym jak zostało to określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia załączonej do niniejszej Umowy; 

Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego; 

DLATEGO TEŻ Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

Załącznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego 
obozu aktywnej integracji. 

Załącznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia ................ na zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu aktywnej 
integracji. 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 
Umowie. 

 

§ 1 

DEFINICJE 
Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 

1. „Umowa" oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i 
Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy.  

2. "Usługi" oznaczają wszelkie usługi niezbędne do wykonania Zamówienia Publicznego. 
3. “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a “Strony” oznacza 

łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 
4. „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik 1 do Umowy. 
5. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o 

zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 
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§ 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na „Zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu 7-dniowego obozu aktywnej integracj i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki”. 

2. Przedmiotem umowy określonym w § 2 ust. 1 jest zorganizowanie i przeprowadzenie obozu aktywnej 
integracji w formie 7 dniowego  wyjazdu rehabilitacyjno-usprawniającego wraz  
z realizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych dla 37 osób niepełnosprawnych. 
Wykonawca nie pobiera żadnych opłat od uczestników obozu,  
a także pokrywa na własny koszt  nocleg i wyżywienie trenerów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1  
w następujących terminach: 

         a)       I grupa 15 osób niepełnosprawnych + 1 opiekun: 
od dnia 01.09.2014 r. do dnia 7.09.2014 r. 

b)  II grupa 10 osób niepełnosprawnych + 1 opiekun:  
od dnia 08.09.2014 r. do dnia 14.09.2014 r. 

c) III grupa 12 osób niepełnosprawnych + 1 opiekun:  
od dnia 15.09.2014 r. do dnia 21.09.2014 r. 

zgodnie z przedłożonym programem obozu. 

  4.Dokładny adres siedziby, w której odbędzie się obóz dla osób niepełnosprawnych: 
……………………………………………………………………………………. 

   5.Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przeprowadzenia go według poniższego      

   planu: 

1. Długo ść wyjazdu:  3 turnusy po 7 dni wyjazdu rehabilitacyjnego (w tym 6 noclegów) dla grup 10, 12, 15 
osób. 

2.  Ilość podopiecznych:  3 grupy liczące odpowiednio po 10, 12 i 15 osób (łącznie 37 osób 
niepełnosprawnych, różne rodzaje niepełnosprawności, jednakże brak osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim) oraz dla każdej grupy 1 opiekun ze strony PCPR. Wykonawca wycenia w ofercie pobyt 37 
uczestników (pobyt 3 opiekunów z PCPR jako dodatkowych osób wkalkulowany zostanie w oferowanych 
cenach jednostkowych dotyczących 37 osób).  

3. Wyjazd 1 dnia w godzinach porannych, powrót 7 dnia w godzinach wieczornych do 22.00. 
4. Miejsce wyjazdu/powrotu:  zostanie ustalone w porozumieniu z Zamawiającym w dniu podpisania umowy. 
5. Transport:  Wykonawca jest zobowiązany przewieźć całą grupę z Jarocina do miejsca zakwaterowania, a 

po zakończeniu pobytu odwieźć ją z powrotem. Autokar: klimatyzowany 
6. Miejsce wyjazdu/pobytu:  ośrodek wypoczynkowy położony nad polskim morzem. Lokalizacja stałego 

miejsca pobytu uczestników wyjazdu (ośrodka) w odległości nie większej niż 100 m od plaży. Baza 
zabiegowa musi się znajdować w budynku Ośrodka. 

7. Zakwaterowanie:  6 noclegów w ośrodku lub pensjonacie murowanym, pokoje dwu osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym w każdym pokoju oraz TV, czajnikiem Na terenie ośrodka powinna się znajdować 
stołówka i baza zabiegowa, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom dostęp do zaplecza 
sportowo -rekreacyjnego. 

8. Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za przeprowadzen ie warsztatów:  

8.1Kierownik obozu:  Wykonawca zapewni w trakcie turnusu: 1 osobę, która będzie odpowiedzialna za 
organizację zajęć, informowanie uczestników obozu  
o planowanych zajęciach, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z harmonogramem),. Wykonawca 
zobowiązany jest również zapewnić dostęp do podstawowych leków, tj. przeciwbólowych, 
przeciwgorączkowych, opiekę pielęgniarską w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

8.2Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie warsztat ów:  zajęcia warsztatowe powinny być 
przeprowadzone przez psychologa 

9. Wyżywienie:  prowiant na drogę powrotną, na miejscu posiłki: śniadania (w formie szwedzkiego stołu), obiady 
(dwa dania, napój / sok), podwieczorki, kolacje (szwedzki bufet). Pierwsze świadczenie: obiad w dniu przyjazdu,  
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ostatnie świadczenie: obiad + prowiant na drogę w dniu wyjazdu. W czasie zajęć warsztatowych zapewnione 
będą napoje: KAWA, HERBATA, ZIMNE NAPOJE, SUCHE CIASTKA 

10.Organizacja warsztatów kompetencji i umiej ętno ści społecznych – zaj ęcia w zakresie motywacji i  
treningu kompetencji społecznych min. 25 h winny ob ejmowa ć poni ższą tematyk ę: 

a) kontakt interpersonalny, integracja, bariery; 
b) radzenie  sobie w trudnych sytuacjach; 
c) asertywność – sztuka bycia sobą; 
d) twórcza aktywność i wyrażanie siebie. 

11.Każdy uczestnik musi mie ć możliwo ść skorzystania z 2 godzin konsultacji indywidualnych w zakresie 
prawa pracy, oraz ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, szczególnie pod względem zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

12. Wykonawca podczas pobytu zapewni  codzienne  zajęcia z animatorem (zabawy taneczne, karaoke, 
zajęcia integracyjno - sportowe), aktywne spędzanie czasu wolnego dostosowanego do warunków pogodowych. 

 
§3 

WYNAGRODZENIE  

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w łącznej kwocie .................. zł brutto (słownie: ....... złotych), w tym: 
a) koszty stałe: …………………….zł brutto,  

b) koszty zmienne:  
  jednostkowy koszt przypadający na jednego uczestnika tj.  …….…. zł/brutto x planowana    liczba 

uczestników tj. …… osób = ……………………zł brutto 
 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po przeprowadzeniu obozu (wszystkich 3 turnusów) , na konto Wykonawcy, 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni  od dnia doręczenia faktury 
Zamawiającemu. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymagane w § 4.  
4. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 

6. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr  – 
……………………………………………………………………. 

 
 

§4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. W dniu podpisania umowy  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji uszczegółowiony 

program, według którego będzie wykonany przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 .  
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobo wiązany jest zorganizowa ć i przeprowadzi ć 

1 badanie lekarskie (na początku pobytu) każdego uczestnika obozu celem wskazania zabiegów 
rehabilitacyjnych: każdy uczestnik obozu powinien odbyć na koszt Wykonawcy minimum trzy zabiegi 
rehabilitacyjne dziennie przez 5 dni pobytu, zgodne z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi. 

3. Wykonawca zobowi ązuje si ę w ramach wykonania przedmiotu umowy do:  
1) zapewnienia w trakcie każdego turnusu 1 opiekuna, który będzie odpowiedzialny za organizację zajęć, 

informowanie uczestników obozu o planowanych zajęciach, czuwanie nad realizacją zajęć zgodnie z 
harmonogramem), opiekę pielęgniarską w razie wystąpienia takiej potrzeby. Wykonawca zobowiązany 
jest również zapewnić dostęp do podstawowych leków, tj. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych.  

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie warsztatów, które posiadać będą uprawnienia i 
kwalifikacje zgodnie z rozdziałem VII SIWZ. 

3) zapewnienia wyżywienie uczestników i opiekunów zgodnie z § 2 

4) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników obozu. 
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4. Wykonawca musi przed rozpoczęciem obozu oznakować pomieszczenie, materiały szkoleniowe i środki 
techniczne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - zamieszczonymi na stronie www.efs.gov.pl.   

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu logo flagi Unii Europejskiej, logo Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także informacji o fakcie współfinansowania kursu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wszystkie dokumenty sporządzane na potrzeby obozu (materiały szkoleniowe, korespondencja, listy 
obecności, listy kwitujące odbiór, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu, sala wykładowa - 
plakaty itp.) muszą zostać oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z ww. wytycznymi. 

5. Każdy uczestnik obozu  musi otrzymać w pierwszym dniu obozu harmonogram zajęć  
i bezzwrotne materiały piśmienne, takie jak teczka lub segregator, notes-format  
A-4, długopis. Ponadto w pierwszym dniu obozu uczestnik musi otrzymać materiały dydaktyczne w formie 
drukowanej (tj. skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych, których otrzymanie musi 
potwierdzić własnoręcznym podpisem i które stanowić będą własność uczestników. 

6. Wszystkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone Logo UE oraz POKL – wg wzoru zamieszczonego 
na stronie efs.gov.pl. Wykonawca dostarczy jeden komplet materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego 
na potrzeby dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą 
starannością. 

8.    Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia dokumentacji przebiegu obozu stanowiącej: 
1) dziennik zaj ęć edukacyjnych , zawierający listę obecności, wymiar zrealizowanych godzin zajęć i 

tematy zajęć edukacyjnych, potwierdzone podpisem osoby prowadzącej zajęcia 
1) kopie zaświadczeń potwierdzone (za zgodność z oryginałem) oraz rejestr wydanych za świadcze ń 

potwierdzających ukończenie warsztatów. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia musi być podpisane 
przez uczestnika kursu. 

2) list ę kwituj ącą odbiór  przez uczestników obozu materiałów szkoleniowych  
zakwaterowania i wyżywienia, zabiegów rehabilitacyjnych, transportu 

3) zdjęcia  obrazujące udział uczestników w obozie – na płycie CD – co najmniej 10 zdjęć z kilku dni obozu, 
gdzie kadry obejmują wszystkich uczestników. 

4) po zakończeniu obozu Wykonawca zobowiązany jest do zebrania opinii uczestników,  dotyczącej 
przebiegu obozu i znaczenia dla uczestników obozu jego odbycia. Treść ankiety zostanie uzgodniona 
wspólnie z Zamawiający w dniu podpisania umowy. 

Powyższe dokumenty Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 
zakończenia obozu. 

 
§5 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym 
mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy osobami wobec, których 
Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, co do ich udziału w realizacji Umowy Wykonawca zapłaci z 
tego tytułu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł brutto  (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

3. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w terminie 
niezgodnym  z wymogami umowy  przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w §3 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku uchybienia terminowi zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w 
§2 ust. 3 niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto (z VAT), o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

5. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z 
niniejszej Umowy z ewentualnego wynagrodzenia lub roszczeń mogących przysługiwać Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 
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6. Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej 
kary umownej.  

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w tym: 
a) niedostarczenie Zamawiającemu w terminie dokumentów wymaganych w niniejszej umowie   
(szkoleniowych oraz zaległych dokumentów od uczestników) 
b) nie zapewnienie właściwej wizualizacji na kursie, 

na skutek czego Zamawiający nie uzyska od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  środków      
finansowych na pokrycie kosztów takiego kursu, Wykonawca zobowi ązany b ędzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiaj ącego równowarto ści kosztów poniesionych w celu zorganizowania kursu .  

§ 6 

ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 
 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia. Wykonawca może dokonać 
wymiany osób, które zaproponował w ofercie jako osoby prowadzące obóz (kierownika,trenerów); w 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę o kwalifikacjach, 
wykształceniu, doświadczeniu nie niższym, niż wymaga tego SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany ww. osób, a 
wyznaczonych pierwotnie przez Wykonawcę. 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w 
przypadku umniejszenia liczby uczestników obozu w stosunku do liczby określonej w § 2 ust.2. 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w 
przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy  
w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia. 

4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

5) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, 
jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. 

2. Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 pkt 2 polegać będzie na pomniejszeniu 
wynagrodzenia o koszt jednostkowy zmienny przypadający na uczestnika, o którym mowa w § 3 ust.1 lit.b. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie naruszenia przez jedną ze Stron postanowień niniejszej umowy druga Strona zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji usługi do dnia odstąpienia 
od Umowy. 
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§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub 
pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie 
polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Strony mają obowiązek niezwłocznie informować się o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,  

a także  o wszczęciu postępowania  upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

§ 10 

Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  w sprawach 
nieuregulowanych w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Wykonawca                  Zamawiaj ący 

 


