Projekt „Jutro zaczyna się dziś-kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” realizowany w Gminie
Miejskiej Kamienna Góra, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA NR ……..
zawarta …. 2017 roku pomiędzy Beneficjentem projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2:
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.0402-0009/17-00, Gminą Miejską Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze, pl.
Grunwaldzki 1, reprezentowaną przez: Krzysztofa Świątka - Burmistrza Miasta Kamienna
Góra, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zleceniodawcą”
a
………………………………… zwaną/nym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie realizowania przez Zleceniodawcę projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2:
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.0402-0009/17-00, zawarto umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest obsługa finansowa i rozliczenia projektu pn.: „Jutro zaczyna
się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania
10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2.
Do obowiązków osoby ds. finansów i rozliczeń projektu należy:
1) Organizowanie i realizowanie wszelkich działań związanych z finansami projektu, a w
szczególności:
a) współpraca z koordynatorem projektu
b) współpraca z macierzystą jednostką księgowo-finansową
1.
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c) opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do
realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu,
d) przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom,
e) kopiowanie dokumentów księgowych,
f) przekazywanie kopii do potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
g) archiwizowanie kopii dokumentów księgowych w jednostce organizacyjnej, w której
realizowany jest projekt,
h) rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu,
i) przygotowywanie wniosków o płatność, rozliczanie zaliczek
j) przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników
sporządzanie list płac pracowników;
k) sporządzanie wymaganych prawem formularzy i deklaracji związanych z
ubezpieczeniem pracowników i dostarczanie ich do właściwych urzędów;
l) przygotowywanie wszelkich sprawozdań, raportów i analiz księgowo-finansowych na
potrzeby koordynatora projektu
m) obsługa platformy SL 2014
n) dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur
przetargowych
o) przekazywanie osobom zatrudnionym przy realizacji projektu kart czasu pracy i
nadzorowanie ich prawidłowego prowadzenia
p) nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych
osobowych
q) uzgadnianie z koordynatorem projektu wydatków związanych z merytoryczną
realizacją projektu
r) dokonywanie wraz z koordynatorem projektu odbioru dostaw towarów, usług i robót
zamówionych do projektu
s) terminowe i zgodne z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych
sprawozdań z realizacji projektu
t) współudział w obliczaniu wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie
z wymogami projektu.
3. Przedmiot umowy realizowany będzie w biurze w Centrum Obsługi Jednostek Gminy
Miejskiej Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Lubawskiej 8.
§2
OBOWIĄZKI STRON
1.

2.

3.

Czynności określone w §1 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca będzie realizował
w wymiarze 1/5 etatu. Rozliczenie wymiaru godzinowego pracy w projekcie odbywać
się będzie miesięcznie.
Wykonawca jest zobowiązany:
1) wykonywać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością
2) zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i
udostępnione w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Zleceniodawca jest zobowiązany:
1) do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy;
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2) do dostarczenia Wykonawcy wszystkich żądanych przez niego informacji i
dokumentów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa
zostaje
zawarta
14 czerwca 2019 roku.

na

okres

od

podpisania

umowy

do

§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe.
2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy jakie musi ponieść Wykonawca w celu realizacji
niniejszej umowy w miesięcznym okresie rozliczeniowym i wyraża się kwotą brutto
……… zł (słownie ……..).
3. Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty prawidłowego
zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy.
4. Rozliczenie z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie listy
płacy po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług stanowiących
przedmiot umowy po każdorazowym przedstawieniu kart ewidencji czasu pracy .
5. Wskazany w ust. 4 termin wypłaty wynagrodzenia może ulec wydłużeniu w przypadku
nieprzekazania środków Gminie Miejskiej Kamienna Góra przez Instytucję Zarządzającą
RPO WD 2014-2020 – Województwo Dolnośląskie. Za opóźnienie z tego tytułu
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za dany okres będzie lista płacy i ewidencja godzin
pracy.
§5
KARY UMOWNE
1.

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1)

Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% łącznej kwoty
wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za cały okres realizacji
umowy;
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Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy innych niż określonych w §6 niniejszej
umowy w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za cały okres realizacji umowy.
Zleceniodawcy przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy
o wartość przysługujących Zleceniodawcy kar umownych.
2)

3.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.

3.
4.

W przypadku jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków
określonych w §1 ust.2 Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
Zleceniodawca może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy:
1)
Wykonawca przerwał realizację usługi, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie
przez Zamawiającego;
2)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą;
3)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.
W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem
stron.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca, w takim przypadku,
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
DANE OSOBOWE

1. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), Zleceniodawca jako
administrator danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych osób zawartych w przekazywanych lub udostępnianych
Wykonawcy dokumentach, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, określonym
w niniejszej umowie.
3. Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące czynności w celu zabezpieczenia danych
osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach:
1)
zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36-39 ustawy
o ochronie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczyć
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. W zakresie przestrzegania powyższych przepisów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Zleceniodawca będący administratorem
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danych;
nie powielać dokumentów ani nie utrwalać danych w żaden inny sposób;
wykonywać nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania
w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób
nieupoważnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
3)
do przetwarzania danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie nadane przez Zleceniodawcę; osoby, które zostały upoważnione do
przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz
sposoby ich zabezpieczania;
4)
usuwać wszelkie zgromadzone we własnej dokumentacji a udostępnione przez
Zleceniodawcę dane osobowe, niezwłocznie po wykonaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca nie ma prawa powierzać danych osobowych zawartych w przekazywanej
dokumentacji osobom trzecim.
5. Zleceniodawca jest upoważniony do prowadzenia u Wykonawcy kontroli w zakresie
ochrony danych osobowych po uprzednim zgłoszeniu zakresu i terminu kontroli.
2)

§8
ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zleceniodawcą a inną niż Wykonawca stroną, w
szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi
instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację
zamówienia;
3)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
dotyczących RPO WD 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w
zakresie sprawozdawczości;
4)
gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub
osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji
zamówienia;
5)
Wykonawca może dokonać zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora projektu
przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy,
akceptującego nowego koordynatora projektu, ale nowy koordynator musi spełniać
wymagania określone dla dotychczasowego;
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1.

2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi.
Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego
miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zleceniodawcy
jeden dla Wykonawcy.

……………………………………
Zleceniodawca

……………………………………
Wykonawca

