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                                                                              Załącznik nr 4 do SIWZ nr PS 31.2401/6/2012  
                                                                                                                 projekt umowy   
  

UMOWA  nr ………………….. 
 

 

zawarta w dniu   ……………  2012 r. w Białymstoku, pomiędzy:  

Przedszkolem Samorządowym nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok, 
Regon: 200405653, NIP:  542-31-89-711, zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez Małgorzatę Muszyńską - Dyrektora Przedszkola   
 a  
……………………………………………………………………………………………………………………….  
z siedzibą …………………………….………… , nr NIP …………………., REGON ………………. 
reprezentowanym/ą/ przez:  
…………………………………………………………………………………………….  
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 
 

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), Zamawiający udziela wybranemu 
Wykonawcy realizację ….....części zamówienia na Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców 
Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Przedszkole 
równych szans - PRZEDSZKOLANDIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.    

 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi edukacyjnych dla dzieci i rodziców 

Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku w ramach realizacji projektu 
„Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA”  -  w zakresie prowadzenia:  
…………………………… (dla każdej z części zamówienia uzupełnione zostanie odpowiednio) 
- w przypadku I cz. …. zajęć  logopedycznych  w łącznym wymiarze   782 godzin, 
- w przypadku II cz….. zajęć socjoterapeutycznych  w łącznym wymiarze  397 godzin, 
- w przypadku III cz….. zajęć   z tańca towarzyskiego w łącznym wymiarze 462 godzin,    
- w przypadku IV cz….. zajęć   muzyczno - wokalnych w łącznym wymiarze 308 godzin,    
- w przypadku V cz….. warsztatów dla rodziców w łącznym wymiarze 12 godzin. 

2. Ilość godzin zajęć w poszczególnych latach wyniesie:  (dla każdej z części zamówienia 

uzupełnione zostanie odpowiednio) 

    I część  

Rodzaj zajęć 
LICZBA GODZIN   

OGÓŁEM 

w tym 

ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

Zajęcia 
logopedyczne z 

dziećmi  
770  110 420 240 

  Konsultacje dla 
rodziców  

12 2 6 4 

 

  II część   

Rodzaj zajęć 
LICZBA GODZIN 

OGÓŁEM 

w tym 

ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

Zajęcia socjoterapeu -
tyczne  z dziećmi 

385 55 210 120 

Konsultacje dla 
rodziców 

             12 2 6 4 
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    III część     

Liczba godzin zajęć z tańca 
towarzyskiego OGÓŁEM 

w tym 

ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

462 66 252 144 

  
  IV część   

Liczba godzin zajęć 
muzyczno – wokalnych 

OGÓŁEM 

w tym 

ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

308 44 168 96 

  
  V część   

Liczba godzin warsztatów 
dla rodziców wg  programu  

„Zabaw Fundamentalnych 
dla Przedszkoli” OGÓŁEM 

w tym 

ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 

12 2 6 4 

 
3.  Godzina zajęć w części I,II, III i IV wynosi 60 minut, z czego 30 min stanowi  

bezpośrednia praca  dydaktyczna  z dziećmi, w części V – 60 minut 

 
§ 2 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek: 
a) Prowadzić zajęcia w oparciu o opracowany przez siebie program, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego  
b) Opracować materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć (zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego dotyczącymi grafiki i informacji o źródłach finansowania projektu) oraz 
powielać i dostarczać ich każdemu uczestnikowi jak też Zamawiającemu. 

c) Opracować narzędzia diagnostyczne do badania efektów nauczania. 
d) Dokumentować realizację powierzonych zadań edukacyjnych w dziennikach zajęć, kartach 

ewidencji czasu pracy; 
e) Prowadzić obserwację dzieci uczestniczących w zajęciach pod kątem postępów                           

i rozwoju oraz ją udokumentować; 
f) Rozwijać zainteresowania i umiejętności dziecka w tematyce prowadzonych zajęć/zadań; 
g) Utrzymywać stały kontakt z rodzicami w zakresie przekazywania informacji o postępach                     

i rozwoju dziecka; 
h) Realizować zajęcia w godzinach 7 – 18 – w zależności od ustalonego harmonogramu. 

2.  Ponadto  Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Utworzenia bazy danych dzieci i rodziców uczestniczących w poszczególnych zajęciach 
oraz jej aktualizacji; 

b)  Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,  chronienia jej i udostępniania zgodnie             
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.                      
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.)  oraz  zgodnie ze 
Statutem Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku. 

c)  Opracowania programu zajęć uwzględniającego specyfikę pracy z dziećmi 3 – 6 letnimi 
(socjoterapii, logopedii, muzyczno – wokalne,  taniec towarzyski); 
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d)  Prowadzenia ewidencji zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem 
rodzaju zajęć i liczby godzin. 

e) Przestrzegania tajemnicy w zakresie powierzonych zadań, dokumentacji i danych 
osobowych uczestników projektu; 

f) Poddania się kontroli, w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji 
powierzonych zadań oraz dotyczących rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie                      
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

(w przypadku części V odpowiednio): 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek: 

a) Prowadzić zajęcia w oparciu o program „Zabaw Fundamentalnych dla Przedszkoli”, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć opracowanym przez Zamawiającego,  

b) Opracować materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas warsztatów  (zgodnie ze 
wskazówkami Zamawiającego dotyczącymi grafiki i informacji o źródłach finansowania 
projektu) oraz powielać i dostarczać ich każdemu uczestnikowi jak też Zamawiającemu. 

c) Dokumentować realizację powierzonych zadań  w dziennikach zajęć, kartach ewidencji 
czasu pracy   

d) Prowadzić ewidencję zrealizowanych zadań za każdy miesiąc, z uwzględnieniem 
rodzaju zajęć, liczby godzin i  uczestniczących  w zajęciach rodziców 

e) Przestrzegać tajemnicy w zakresie powierzonych zadań, dokumentacji i danych 
osobowych uczestników projektu; 

f) Poddania się kontroli, w szczególności dotyczącej zakresu i sposobu realizacji 
powierzonych zadań oraz dotyczących rozliczeń za świadczone usługi, zgodnie                      
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

§ 3 
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) udostępnienia sal dydaktycznych dostosowanych do prowadzenia zajęć, 
2) wyposażenia sal dydaktycznych w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć, 
3) zapewnienia dzienników zajęć, 
4) zapewnienia druków niezbędnych do dokumentowania realizowanych zadań.  

§ 4 
1.  Zamawiający potwierdza, iż dane osobowe osób uprawnionych są przekazywane Wykonawcy za 

ich zgodą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  

2.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z  ustawy, o której mowa 
w ust. 1 oraz przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że usługa edukacyjna będzie świadczona przez osobę/y posiadającą/e 

odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług objętych 
umową, a ich wykonywanie będzie następować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
prawa i na warunkach określonych w niniejszej umowie 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Małgorzata 
Muszyńska – Dyrektor Przedszkola tel.........................., a ze strony Wykonawcy ........................... 
tel.......... 

§ 6 
1. Wartość przedmiotu umowy brutto ustala się na kwotę .............................(słownie: ….. ....................... ), 

w tym należny podatek VAT.…% w kwocie ……..……. (odpowiednio dla każdej części) 
2. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych za godzinę zajęć przyjętych                      

z oferty w wysokości ………………………………… 
(zostaną uwzględnione zapisy o wysokości stawki w zależności od części zamówienia) 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę w złotych polskich (jednostkową                       
i łączną) za przedmiot umowy przez cały okres jej obowiązywania.  

4. Wynagrodzenie obejmuje korzystanie z praw autorskich Wykonawcy polegające na możliwości 
wyłącznego korzystania z opracowanych zagadnień w zakresie działalności Zamawiającego. 
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5. W związku ze współfinansowaniem realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu 
zapłata będzie przekazywana na rachunek Wykonawcy pod warunkiem dostępności środków na 
rachunku bankowym projektu. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia dokumentacji realizowanych zadań w terminie do dnia                 

5 każdego miesiąca następującego po miesiącu realizacji. 
2. Dokumentacja powinna być złożona wraz z fakturą/rachunkiem i kartą czasu pracy do Dyrektora 

Przedszkola w celu akceptacji wykonanych zadań oraz zatwierdzenia do wypłaty. 
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności za wszystkie usługi świadczone na jego rzecz,                    

w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury/rachunku, w formie przelewu bankowego na konto 
Wykonawcy. 

4. Płatnikiem będzie Zamawiający: Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Świętokrzyska 4, 15- 843 
Białystok. 

5.  Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

  

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 

1 - w wysokości 0,2% wartości umownej, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia 
(brutto), o którym mowa w § 6 ust.1  umowy. 

3. W sytuacji, gdy kary. umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają szkody poniesionej przez   
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4.  W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury określonego w § 4 
ust. 1 umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 9 
Umowa obowiązuje od dnia 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku. 
 

§ 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym                            

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszej umowie. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
1. W razie zaistnienia istotnej 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 tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą   
wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, 
nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach:   
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego                            

w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub 
których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć 
w tym w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu. Za siłę wyższą uważa się 
zdarzenia zewnętrzne, których  skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec; 

2) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku zmiany obowiązującej wysokości 
stawki podatku VAT, wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany, 
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3) jeśli w ramach wykazania spełniania warunku  dysponowania osobami   zdolnymi do wykonania 
zamówienia Wykonawca korzysta   z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział       
w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie wykształcenie, kwalifikacje  
i doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku dysponowania osobami, 

4) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 
realizację umowy oraz zmiany przepisów dotyczących realizacji projektu. 

2. Warunkiem  dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 
stronę  inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony  stosownego protokołu. 

3.  Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych, 
zmiana rachunku bankowego. 

5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust.4 wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony.  

§ 13 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem  
nieważności. 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą 

przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   
 

§ 15 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego                  
i  jeden dla Wykonawcy. 

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:  

  
  


