Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 4
Do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

WZÓR UMOWY
zawarta dnia ............................. w Płocku pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP: 774
1072054, REGON: 004730267, reprezentowanym przez Pana mgr Mirosława Chyba – Dyrektora
działającego w imieniu Gminy - Miasto Płock na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Płocka Nr 5/2013 z dnia 3.01.2013 r. , zwanego dalej Zamawiającym
a
Panią/Panem .................legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr ...................,
prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ................................... , z
siedzibą:
.........................................
NIP:
............................
reprezentowaną
przez:
Panią/Panem .................
działającego na mocy upoważnienia z dnia ..........................zwaną/zwanego dalej Wykonawcą
lub łącznie Stronami.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze
zm.).
§1
1. Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę czternastodniowego wyjazdowego
zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo – zwanego dalej „zespołem
ćwiczeń” – dla 22 dorosłych bezrobotnych osób niepełnosprawnych będących uczestnikami
projektu systemowego „Droga do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z ofertą z dnia.................. i OPZ
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Lista osób stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób uczestniczących w zespole ćwiczeń
do czasu rozpoczęcia tej formy wsparcia.
§2
1. Każdy uczestnik zespołu ćwiczeń w trakcie całego pobytu będzie miał zapewnione zgodnie
z potrzebami i zaleceniem lekarza następujące formy wsparcia:
a) ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo (w ilości .... godzin na każdego uczestnika)
oraz zabiegi rehabilitacyjne (w ilości ... zabiegów na każdego uczestnika) – dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, realizujące przede wszystkim cel w postaci usprawnienia
psychoruchowego, zapewniające poprawę kondycji psychofizycznej i samopoczucia
uczestników,
b) zajęcia rekreacyjno – integracyjne – wykorzystujące walory najbliższej okolicy, w tym:
zawody, konkursy, festiwale, wieczorki, wycieczki.
2. Szczegółowy zakres wsparcia przewidzianego dla uczestników zespołu ćwiczeń zawiera program
zespołu ćwiczeń stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Upowszechnianie aktywnej integracji

Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia zakończenia realizacji
wszystkich czynności stanowiących przedmiot umowy w tym złożenia przez Wykonawcę
zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury.
2. Usługa wymieniona w § 1 odbędzie się w terminie: od ........... do ................ zgodnie z
harmonogramem oraz w ośrodku wskazanym przez Wykonawcę, tj.: ...................................
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby kadrowe, wymagane uprawnienia
i kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać je z należytą
starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że personel wykonujący usługę posiada odpowiednie doświadczenie
i kwalifikacje.
§4
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne do
właściwej realizacji Umowy, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności:
1. zapewnić transport w obie strony (Płock – ..................... i z powrotem) autokarem z wc,
klimatyzacją, TV;
2. zapewnić miejsca noclegowe w pokojach: jednoosobowych i dwuosobowych z pełnym węzłem
sanitarnym;
3. zapewnić każdego dnia pobytu pełne wyżywienie z zachowaniem diet wynikających z
posiadanych schorzeń (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), przy czym w dniu przyjazdu
Wykonawca zapewni obiad lub obiadokolację, a w dniu wyjazdu śniadanie;
4. zapewnić suchy prowiant na czas podróży z Płocka do ............... i z powrotem oraz w trakcie
całodziennych wycieczek;
5. zapewnić całodobową bezpłatną opiekę lekarską lub pielęgniarską;
6. zapewnić każdemu uczestnikowi badania lekarskie na początku i na końcu pobytu;
7. zapewnić uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), na
podstawie listy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;
8. prowadzić dokumentację oznaczoną logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi
dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl)
z przebiegu zajęć w postaci:
9. prowadzić karty uczestnictwa w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
10. sporządzić sprawozdania z kompleksowej realizacji wszystkich działań,
11. wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników zespołu ćwiczeń usprawniających
psychoruchowo, które Zamawiający otrzyma po zakończeniu zespołu ćwiczeń razem z innymi
dokumentami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi w ciągu 5 dni po wykonaniu usługi.
12. informować Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w trakcie realizacji umowy drogą
elektroniczną na adres e-mail: marta.jakubik@mopsplock.eu lub pod numer telefonu: 24/364 02
78 do godziny 1500 tego samego dnia bądź dnia następnego i poczynieniu wszelkich starań
w celu eliminacji tych nieprawidłowości;
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13. udostępnić wszelkie dokumenty dot. realizacji niniejszej umowy w tym dokumenty księgowe na
żądanie Zamawiającego oraz w razie kontroli Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II
stopnia);
14. przechowywać dokumentację związaną z realizacją niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020r. w
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
§5
1. Zamawiający ma prawo dokonywania kontroli jakości i kompletności realizowania przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów, udzielania
informacji i okazania pomocy upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego podczas
i w związku z przeprowadzoną przez niego kontrolą.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli lub w przypadku rażących
nieprawidłowości w realizacji postanowień niniejszej umowy.
4. W razie rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania wynagrodzenie
przysługuje proporcjonalnie do zakresu wykonanych czynności.
§6
1. Za usługę, o której mowa w § 1 umowy Strony ustalają wynagrodzenie do kwoty
w wysokości .................. PLN (słownie: ....... 00/100) brutto na osobę, łącznie .................. PLN
(słownie: ....... 00/100) brutto za zrealizowanie usługi.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.
3. W przypadku nie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w zaplanowanych działaniach, rezygnacji
uczestnika w trakcie ich trwania lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi
ukończenie zespołu ćwiczeń, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie
poniesione wydatki na tego uczestnika.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację projektu „Droga do aktywności” oraz po
przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy informację o możliwości przedłożenia faktury za wykonanie usługi. Wynagrodzenie
płatne będzie w formie przelewu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich
powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich
powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.
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2. Wysokość kary umownej Strony ustalają na 5% łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa
w § 6 ust. 1 za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności
określonych niniejszą Umową. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości
20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Kary umowne z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu odstąpienia podlegają łączeniu.
3. W przypadku, gdy szkoda, którą poniósł Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę przewyższa określoną w ust. 2 wartość kary
umownej, Zamawiający może domagać się dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z należnego mu
wynagrodzenia.
§9
1. Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Umowy jest:
a) po stronie Zamawiającego: Koordynator Projektu: Marta Obrębska – Jakubik, tel. 24/ 364
02 78, e-mail: marta.jakubik@mopsplock.eu
b) po stronie Wykonawcy: .........................................................................
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania niezbędnych informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań
wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego jej wykonania.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
drugiej stronie i nie wymaga zmiany treści umowy.
§ 10
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy,
a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji,
które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem
niniejszej Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej
zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, których:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia
sądu lub decyzji innego uprawnionego organu, z zastrzeżeniem niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych
informacji.
§ 11
Zmiany umowy, z wyjątkiem zmian określonych w § 9 ust. 3 muszą być dokonane w formie
pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Pzp.
§ 13
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
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W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie
Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

Zamawiający
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