
 

 
Załącznik nr 2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dot. „Pełnienie funkcji Kierownika Projektu  
Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów 

przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk” 
 
 

UMOWA nr WP.ZPI.271…..2011/POKL/9.1.1 

zawarta dnia …………………….. w Żelechowie pomiędzy: 

Gminą Żelechów, 08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 47,  

NIP 826-20-37-238, REGON: 711582204, 

reprezentowaną przez: 

1.  Mirosławę Miszkurka – Burmistrza Żelechowa 

zwanym dalej: "Zleceniodawcą" 

a 

Panem/ią 

……………………………………………………,  

zam. w: ………………………………………………………….,   

legitymującym/cą się dowodem osobistym:  ……………………….. 

zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”. 

§ 1 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków „Kierownika projektu Poprawa dostępności do 

edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach 

Stary Kębłów i Stary Goniwilk” realizowanego przez gminę Żelechów w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za: 

 przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu oraz koordynację projektem, 

 nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością oraz nad    personelem projektu, 

 zapewnienie prawidłowego i terminowego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami 

projektu, 

 nawiązanie współpracy oraz przydzielanie i koordynowanie zadania dla wszystkich osób 

zaangażowanych w realizację projektu oraz opracowanie harmonogramu ich zajęć, 

 bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi 

bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu w celu prawidłowej jego realizacji, 

 przeprowadzenie promocji projektu, udzielanie pełnej informacji o możliwości i zasadach uczestnictwa 

w projekcie i popularyzowanie tych usług, udzielanie bieżących informacji na temat projektu 

zainteresowanym osobom i instytucjom, 

 zapewnienie terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu, 

 terminowe przygotowania wymaganych sprawozdań do Instytucji Wdrażającej i lub pośredniczącej, 

 przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Wdrażającej i/ lub 

Pośredniczącej, 

 utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucją Pośredniczącą i opiekunami projektu, 

 informowanie na bieżąco realizatorów zadań o wszystkich zaistniałych problemach  

 



 
 

 w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, 

przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, 

instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów, 

 zarządzania i koordynowanie planowanymi działaniami projektowymi, 

 odpowiadanie za rzeczowo – finansową realizację projektu zgodną z założeniami wniosku 

aplikacyjnego oraz umową o dofinansowanie, 

 organizacja dodatkowych elementów związanych z realizacją zajęć przewidzianych w ramach projektu, 

 nadzór nad bieżącą dokumentacją projektu, 

 dokonywanie systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów, 

 uzgadnianie z Instytucją Pośredniczącą i/lub Wdrażającą oraz wprowadzania zmian do projektu w 

oparciu o obowiązujące zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej, umowie dofinansowanie 

projektu, dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 kontrolowanie i nadzorowanie monitoringu realizacji projektu i ewaluacji oraz sprawozdawczości 

(kontrola terminów) w oparciu o obowiązujące zapisy w dokumentach programowych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 sporządzaniem wniosków o płatność, 

 reprezentowanie projektu na zewnątrz, 

 poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie 

realizacji projektu oraz obecność podczas kontroli projektu 

 zapewnienie pomocy Zamawiającemu w trakcie kontroli prowadzonej przez organy zewnętrzne i 

instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 obowiązki wykonywać w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 12.07.2013, tj. w okresie, w którym realizowany będzie projekt, w 

wymiarze 80 godzin miesięcznie. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wiedzę konieczne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 4 

1. Za prawidłowe i faktyczne wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy łącznie 

wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: …………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w równych, miesięcznych ratach w wysokości 

……….. zł (słownie:………………………………………..) brutto. 

3. Wartość brutto jest ceną ostateczną umowy zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia i wszelkie inne 

koszty związane z jej realizacją, w tym koszty pochodne. 

4. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo i faktycznie wykonaną usługę. 

5. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy, w ciągu 14 

dni od dnia otrzymaniu przez Zleceniodawcę faktury (rachunku) wraz z wypełnioną kartą pracy, wystawionej/go  



 

 

przez Zleceniobiorcę nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym było wykonywane 

zlecone zadanie. 

6. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę z zastrzeżeniem dostępności 

środków na finansowanie działań realizowanych w Projekcie na rachunku bankowym  Zleceniodawcy. 

5. Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne 

składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym. 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę lub w 

miejscu przez siebie ustalonym. 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom 

trzecim. 

§ 7 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zleceniodawcy w razie niewykonania  umowy 

bądź w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy - w wysokości 10% 

wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zleceniodawcy w razie nienależytego 

wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę - w wysokości 3% wartości brutto umowy, określonej w § 

4 ust. 1. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i postanowień 

niniejszej umowy, a zwłaszcza zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Zleceniobiorcy, 

które powodują lub mogą powodować uszczerbek dla realizacji projektu, o którym mowa w § 1. Kara 

umowna dotyczy odrębnie każdorazowego przypadku nienależytego wykonania umowy. 

3. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w  ust. 1, Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie Cywilnym.  

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury  (rachunku) 

wystawionej przez Zleceniobiorcę. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Zleceniobiorcy od obowiązku wykonania umowy. 

6. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) naruszenia postanowień umowy przez Zleceniobiorcę, w szczególności w przypadku nierzetelnego lub 

nieterminowego wykonywania obowiązków oraz zaprzestania realizacji umowy. 

 



 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zleceniodawca może odstąpić od umowy na piśmie w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  okolicznościach uzasadniających odstąpienie ze wskazaniem 

przyczyny odstąpienia. 

§ 8 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

………..……………….      …………………………………… 

  Zleceniobiorca                                                                                                       Zleceniodawca 

         


