Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 5
UMOWA nr CRU/......./Zm/2020
(dla wszystkich części)
zawarta w Częstochowie w dniu …..............................., w rezultacie rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro netto, prowadzonego z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.),
zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83, w imieniu
i na rzecz której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (42-217), zwany w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Małgorzatę Mruszczyk – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, łącznie
zwane dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest organizacja opieki dziennej nad dziećmi wieku 7 – 12 lat,
zamieszkującymi na obszarze dzielnicy …........................... miasta Częstochowy, połączona
z prowadzeniem zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, zgodnie z ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) oraz rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. Z 2016 r., poz. 452).
Usługa jest realizowana w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja,
poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych –
RIT Subregion Północny.
Miejsce realizacji usługi: Szkoła podstawowa nr ….................................................................…
Przewidywane godziny otwarcia placówki, podczas których Wykonawca winien świadczyć usługę
opieki nad dziećmi: 6:30 – 16:00. Godziny te mogą ulec skróceniu, w zależności
od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Usługa obejmuje 2 edycje zajęć w formie 2-tygodniowych spotkań wakacyjnych realizowanych
w dni robocze od poniedziałku do piątku.
W każdej z edycji weźmie udział maksymalnie 14-osobowa grupa uczestników. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zgłoszenia mniejszej liczby uczestników, w zależności od bieżących
potrzeb.
Wykonawca dla każdej grupy uczestników musi zapewnić kierownika oraz dwóch wychowawców
wypoczynku. Nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy.
Maksymalny czas pracy personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia dla jednej
grupy uczestników wynosić będzie odpowiednio:
1) 56 godzin zegarowych w przypadku pełnienia funkcji kierownika wypoczynku;
2) 80 godzin zegarowych – odrębnie dla każdego z wychowawców.
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 14:00.
Celem zajęć jest regeneracja sił fizycznych i psychicznych uczestników, połączona ze szkoleniem
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oraz pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i ich kompetencji społecznych. Tematem wakacyjnych
spotkań będzie: „Moja rodzina, mój dom, moje miasto”.
11. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapewni personel o odpowiednich kwalifikacjach, liczbie i doświadczeniu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy;
2) zajęcia będą prowadzone według dołączonego do oferty programu, dostosowanego do grupy
wiekowej uczestników, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
12. W toku realizacji umowy dopuszcza się zmianę personelu Wykonawcy realizującego przedmiot
umowy pod warunkiem, że osoba zastępująca posiada wymagane przez Zamawiającego
kwalifikacje oraz doświadczenie. Powyższa zmiana wymaga uzyskania pisemnej zgody
od Zamawiającego.
13. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania treści o charakterze rasistowskim, nietolerancyjnym,
dyskryminującym, godzącym w dobro drugiego człowieka, nieodpowiednich i niedostosowanych
do wieku uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bez wcześniejszego
uprzedzenia Wykonawcy realizacji podstawy programowej, a w przypadku, gdy Wykonawca
dopuszcza się naruszeń określonych w zdaniu pierwszym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odsunięcia osoby prowadzącej zajęcia w trybie natychmiastowym, a Wykonawca ma obowiązek
do zapewnienia zastępstwa.
§2
OBOWIĄZKI STRON
1. Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) zapewnienie opieki dzieciom i prowadzenia zajęć dostosowanych do wieku i indywidualnych
potrzeb dzieci;
2) odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci w trakcie realizacji zajęć środowiskowych;
3) realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym
harmonogramem;
4) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym;
5) organizowanie zabaw i wypoczynku dla dzieci, zgodnie z przedłożonym programem zajęć;
6) dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci;
7) udokumentowanie obecności dzieci na zajęciach w dzienniku zajęć;
8) przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu danej edycji;
9) stosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci
i młodzieży w 2020 roku, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry
podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na
terenie kraju;
10) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U.2019.1781 t.j.).
2. W ramach wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający zapewnia:
1) materiały edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć ruchowych i dydaktycznych;
2) wyżywienie dzieci w czasie trwania zajęć;
3) ubezpieczenie dzieci NNW na czas sprawowania opieki;
4) środki ochrony osobistej dla dzieci i wychowawców (płyny dezynfekcyjne, rękawiczki
jednorazowe, maseczki, itp.).
3. W ramach wykonywania obowiązków niniejszej umowy, Wykonawca pokrywa koszty dojazdu osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do miejsca realizacji usługi we własnym zakresie.
§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony od dnia 06.07.2020 r. do dnia 21.08.2020 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu obowiązywania umowy.
Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą
po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
3. Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu wymagają zgody i porozumienia Stron oraz
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nie stanowią zmiany treści niniejszej umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Maksymalną wartość umowy Strony ustalają na kwotę ……………..…. zł brutto (słownie
………………………………….. złotych ...../100 groszy)
2. Stawka za jedną godzinę pracy personelu Wykonawcy wynosi odpowiednio:
1) …………………………………..….. zł brutto (słownie: …………………………… złotych …../100
groszy) w przypadku pełnienia funkcji kierownika wypoczynku;
2) …………………………………..….. zł brutto (słownie: …………………………… złotych …../100
groszy) w przypadku pełnienia funkcji pojedynczego wychowawcy wypoczynku;
3. Stawki godzinowe wskazane w ust. 1 zawierają wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym
obciążenia publiczno-prawne, których płatnikiem na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego jest Zamawiający. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że koszt realizacji
umowy dla Zamawiającego nie może przekroczyć maksymalnej iloczynu stawki godzinowej brutto
i godzin świadczenia usługi. Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte rozpoznanie
przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w ust. 1.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane po zakończeniu każdej edycji,
na podstawie faktury VAT / rachunku wystawianej/-go przez Wykonawcę. Rozliczenia pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym będą uwzględniały faktycznie zrealizowane usługi przez
Wykonawcę, czyli będą stanowiły iloczyn stawki godzinowej wskazanej w ust. 1 oraz ilości
zrealizowanych godzin świadczonej opieki nad dziećmi. Wykonawca zobowiązany jest wystawić
fakturę/rachunek niezwłocznie po zakończeniu każdej edycji.
5. Podstawą dokonania zapłaty jest złożenie przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT /
rachunku wraz z potwierdzoną kartą wykonanych usług (załącznik nr 3 do niniejszej umowy) oraz
wypełnionym dziennikiem zajęć.
6. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane na fakturze VAT / rachunku
konto bankowe w terminie do 30 dni licząc od dnia poprawnie wystawionej faktury VAT / rachunku
wraz z kompletem dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa w ust. 4. Datą płatności jest data
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
7. Faktura/rachunek powinna zawierać między innymi następujące dane:
1) adres nabywcy: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573274-58-83;
2) adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) termin płatności.
8. Fakturę/rachunek należy niezwłocznie po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego
dostarczyć do siedziby Biura Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, zlokalizowanego pod adresem: ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa.
9. Wykonawca oświadcza, że /skreślić jeżeli nie dotyczy/:
1) jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;
2) rachunek bankowy o nr ……………………………...………………………………………, jako
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń
finansowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do …………………………………………..……
/wskazać Urząd Skarbowy/ i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT;
3) zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie rachunków bankowych
wskazanych w białej liście kontrahentów wraz z potwierdzeniem, że zmieniony rachunek
znajduje się w ministerialnym wykazie pod rygorem wstrzymania płatności;
4) ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia
nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku
bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
10. W przypadku niedochowania terminu płatności, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy przysługują
odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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11. Wynagrodzenie będzie uzależnione od otrzymania przez Zamawiającego transz środków
na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” niniejszej umowy.
W przypadku opóźnień w otrzymaniu dofinansowania, odsetki, o których mowa w ust. 10,
nie będą naliczane.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania wypłaty środków – jeżeli dokumentacja
rozliczeniowa lub wystawiona/-y przez Wykonawcę faktura VAT/rachunek nie spełniają
wymagań określonych przez Zamawiającego, a w szczególności zawierają niekompletne
lub nieaktualne dane – do czasu usunięcia przez Wykonawcę zaistniałych nieprawidłowości.
W przypadku opóźnień w uzupełnieniu dokumentów, odsetki, o których mowa w ust. 10, nie
będą naliczane.
13. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje prawo
do wynagrodzenia uwzględniającego faktycznie zrealizowaną ilość godzin opieki nad dziećmi.
§6
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
1. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w planie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2020 r., w ramach projektu pn. „Częstochowa silna
dzielnicami”, według następującego podziału klasyfikacji budżetowej (dział / rozdział / paragraf):
…………………………………………
2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania
Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

§7
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy,
brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy;
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w ustalonym
harmonogramie lub na podstawie umowy, w wysokości 1 % maksymalnej wartości umowy brutto
określonej w § 4 ust. 1 umowy;
3) za każdorazowe niewykonanie usługi, chociażby w części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, oraz za nienależyte lub niezgodne z umową wykonanie usługi w wysokości 2 %
maksymalnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
Niezależnie od przewidzianych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość
kar umownych nie może przekroczyć 10 % maksymalnej wartości umowy brutto, określonej w § 4
ust. 1 umowy.
Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania
pisemnego potwierdzenia.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:
1) stwierdzenia niezrealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn;
2) stwierdzenia nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy;
3) stwierdzenia omijania przez Wykonawcę przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony
przetwarzanych danych;
4) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 - 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
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należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi
go pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

§9
ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ STRON
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje
się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie
lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich
sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle
realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest
zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności,
o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną
na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą, w tym do współpracy
z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy, a także do podpisania karty wykonanych
usług, będzie .....................................................
Osobą
wyznaczoną
do
kontaktu
z
Zamawiającym
ze
strony
Wykonawcy,
będzie: .................................. tel.: …........................, e-mail: ....................................
Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 4 – 5 niniejszego paragrafu.
Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 – 5, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej
poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 4 – 5 niniejszego
paragrafu.

§ 10
KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Wszelkie informacje o dzieciach objętych opieką oraz dane pochodzące z dokumentów
Zamawiającego są poufne.
2. Zasady współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy zostaną uregulowane na podstawie odrębnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych teleadresowych przez
Zamawiającego oraz inne uprawnione do tego podmioty.
§ 11
KONTROLA WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli prowadzonej przez Zamawiającego lub inne
uprawnione podmioty do przeprowadzenia kontroli i audytu zadań realizowanych przez EFS,
umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz elektroniczne
związane z realizacją zamówienia, w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
§ 12
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, zgodnie
z podrozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
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Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych
aneksem takich jak:
1) zmiana terminu lub sposobu wykonania usługi z ważnych powodów dla potrzeb realizacji
projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, jeżeli zmiana ta nie wpływa na wysokość
wynagrodzenia dla Wykonawcy;
2) istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości
wynagrodzenia kwotowo lub słownie, itp.).
3. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
za która żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.
4. Przewidziane w ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu okoliczności, powodujące zmianę do umowy,
stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione poniżej
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia – załącznik nr 1 do umowy.;
2) program zajęć przedstawiony przez Wykonawcę wraz z ofertą – załącznik nr 2 do umowy;
3) wzór karty wykonanych usług – załącznik nr 3 do umowy.
3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) egzemplarze
otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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