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Projekt „Stała Praca” 
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” 

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” 
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

 
 

Wzór umowy 

UMOWA  nr ……… 
na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym 

dla uczestników projektu „STAŁA PRACA” w Górach Opawskich 
 

zawarta w dniu ……………….2013 r. w Brzegu pomiędzy: 

Powiatem Brzeskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu reprezentowanym przez: 

- Zbigniewa Kłaczka – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu działającego z upoważ-

nienia Starosty Brzeskiego zwanym dalej  „Zamawiającym”  

 a    

………………………………………………………. 

z siedzibą w…………………………………………………. 

wpisaną/ym do: ………………..…………………………..…………………………………. 

pod numerem: ………………………………..…..,NIP…………...………………………… 

reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………...……………... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.  

 

§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej 

oferty złożonej w wyniku ogłoszonego przez Zamawiającego zapytania o cenę. 

 

§ 2 

1. W związku z realizacją projektu pn. „Stała praca” Poddziałanie 7.2.1. PO KL (zwanym dalej 

„Projektem” ) realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  na podstawie umowy 

nr: POKL.07.02.01-16-010/11 współfinansowanym   ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktyw-

nej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego  Kapitał 



2 
 

Ludzki 2007-2013, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świad-

czenie usługi polegającej na zorganizowaniu  3-dniowego wyjazdu  usprawniająco – rekrea-

cyjnego dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z następujący-

mi schorzeniami: 

 epilepsja; 

 choroby układu oddechowego i krążenia; 

 upośledzenie narządu ruchu; 

 choroby układu pokarmowego; 

 zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

 choroby psychiczne; 

 inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, choroby układu 

krwiotwórczego, cukrzyca. 

w Ośrodku …………………………………………………………………………………….. 

 

2. Na wyjazd skierowanych zostanie maksymalnie 13 osób niepełnosprawnych oraz 2 pracow-

ników PUP Brzeg: koordynator projektu i doradca zawodowy, tj. łącznie 15 osób z zastrzeże-

niem § 2 pkt. 3. 

3. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku nagłej  i niezależnej od 

Zamawiającego rezygnacji uczestnika z turnusu bądź jego choroby, Zamawiający może 

skierować na turnusy rehabilitacyjne mniejszą liczbę osób. Każdorazowa zmiana ilości osób 

uczestniczących w turnusie wymagać będzie formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

Wykonawca nie może z tego tytułu żądać zapłaty oraz dochodzić odszkodowania. 

4. Pełny zakres usługi określa specyfikacja. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania i udostępniania Zamawiającemu rzetelnych in-

formacji i wyjaśnień oraz niezbędnych dokumentów w okresie obowiązywania umowy na 

każde jego żądanie. 

6.  Wraz z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na  przetwarzanie  jego da-

nych osobowych, w szczególności w zakresie udostępniania tych danych na potrzeby spra-

wozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją projektu, 

o którym mowa w niniejszej umowie. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia Strony  ustalają na okres od 05  do 07 listopada 2013 roku. 
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§ 4 

Wykonawca oświadcza, iż jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, a 

turnus rehabilitacyjny prowadzony będzie w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, w których 

mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, i że powyższe wpisy obejmują okres realizacji zobo-

wiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że całkowity koszt organizacji wyjazdu wynosi: …….…… zł brutto 

(słownie:.…………….) 

2. Koszt ten nie ulegnie podwyższeniu w trakcie obowiązywania umowy, może zaś ulec 

zmniejszeniu w przypadkach określonych  w § 2 pkt. 3 umowy. Każdorazowa  zmiana kosztu tur-

nusu wymagać będzie  formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania. 

4. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na rachun-

ku/fakturze, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawia-

jącego. Numer NIP Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – 747-12-24-978 

 

§ 7 

1. Imienny wykaz uczestników turnusu wraz z określeniem  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający przekaże  Wykonawcy  propozycję  rozmieszczenia osób w pokojach uwzględ-

niając komfort  pobytu każdego uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni przed wyjazdem. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiąza-

nia będą mogły dochodzić kar umownych w następujący sposób: 

  Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy; 



4 
 

 Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

 Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego – w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez 

Wykonawcę – tj. niezgodnego z warunkami określonymi w SIWZ. 

2. W przypadku zaistnienia szkód przekraczających wysokość kar umownych strony zastrzegają  

możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 

3. Strony ustalają możliwość potrącania kary umownej  z wystawionych dokumentów rozlicze-

niowych, o których mowa w § 6 pkt. 7. 

 

§ 9 

1.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innemu organizatorowi wyjazdu. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich do-

kumentów potwierdzających wykonanie zadania do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 10 

Nadzór nad przebiegiem usług będących przedmiotem umowy będą pełnić: 

a. ze strony Zamawiającego – ………………………………………………………………. 

b. ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………………. 

 

§ 11 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

 Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, nie-

zgodny z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego, i pomimo wezwania do zmiany 

sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje 

się należycie z umowy, 

 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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 Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kon-

tynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie-

go oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej. 

 

§ 14 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez wła-

ściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15 

Niniejszą umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zama-

wiającego oraz 1 dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

           


