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Załącznik nr 3 do Zaproszenia  

UMOWA  - projekt 

 

Zawarta w dniu ..................2022r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 

1. Maciej Wasielewski  – Starosta Pleszewski ; 

2. Damian Szwedziak – Wicestarosta Pleszewski; 

przy kontrasygnacie Mariusz Gramali – Skarbnika Powiatu Pleszewskiego, 

zwanym w dalszej części umowy zamawiającym,  

a ......................................... 

z siedzibą w ……………….. 

PESEL:  

zwaną/ym dalej wykonawcą  

 

 § 1 

Podstawa zawarcia umowy 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje zobowiązanie wykonania na warunkach określonych 

niniejszą umową, zamówienia pod nazwą „Aktualizacja programu nauczania dla zawodu technik 

mechatronik w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Numer sprawy: NR.272.11.2022 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach 

branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych Komponent III Współpraca 

instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz 

kształcenia ustawicznego. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do opracowania aktualizacji programu nauczania 

dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. 

2. Oferta wykonawcy jest integralną częścią niniejszej umowy i stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wskazana w Zaproszeniu do złożenia oferty liczba dni roboczych na realizację przedmiotu 

zamówienia jest wartością maksymalną, w związku z powyższym, zamawiający zastrzega rozliczenie 



 
 

 
 

usługi na podstawie przedstawionych i zatwierdzonych przez kierownika projektu kart pracy przy 

zachowaniu cen jednostkowych w okresie obowiązywania umowy. 

Wykonawcy  nie będą przysługiwały  wobec zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

wykonania usługi w krótszym czasie niż zakładany. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne  

z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

5. Wykonawca  zamówienia zobowiązuje się do rzetelnego wykonania zleconych usług wykorzystując 

wiedzę i umiejętności oraz postępy  w tym zakresie. 

6. W przypadku wystąpienia problemów związanych z realizacją umowy wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego telefonicznie nr tel. 627429614 lub pocztą 

elektroniczną na wskazany adres e-mail naczelnikok@powiatpleszewski.pl. 

7. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wykonania świadczeń będących przedmiotem 

niniejszej umowy i nie ma prawa do przenoszenia swoich obowiązków na inne podmioty bez zgody 

zamawiającego. 

8. Zamawiający, a także wykonawca, ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z 

niniejszą umową oraz zobowiązują się do spełnienia wymagań wymienionych w art.36-39a ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy na każdym jej etapie. 

10. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy jest ……………….             

nr tel. ……………….. , natomiast ze strony zamawiającego jest Sławomir Sobczyk nr tel. 627429614 adres 

e-mail naczelnikok@powiatpleszewski.pl. 

§3 

Termin obowiązywania umowy 

Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od dnia ……….. do dnia 19 sierpnia 2022r. 

 

§ 4 

Płatność 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty  ………………. zł brutto 

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

1. Kwotę przysługującą za wykonanie usługi określa oferta Wykonawcy – załącznik nr 1. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie na niżej ustalonych zasadach: 

1). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji karty czasu pracy do 7 dnia każdego miesiąca 

za miesiąc poprzedni. 

2). Zamawiający dokona płatności zaliczkowych w wysokości 20 % wynagrodzenia obliczonego na 

podstawie zatwierdzonych przez kierownika projektu kart czasu pracy za poprzedni miesiąc przelewem 



 
 

 
 

na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …........................................................................... w terminie do 

7 dni od daty akceptacji kart pracy . 

3). Płatność bilansująca zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od przyjęcia przez Zamawiającego 

przedmiotu zlecenia. 

3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku zamawiającego. 

 

§ 5 

Kary umowne i odsetki 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne: 

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% 

wartości zamówienia. 

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki 

liczony od wyznaczonego w §3 dnia zakończenia realizacji do faktycznego dnia oddania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego kar umownych należnych 

zamawiającemu z wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia Zamawiający ma prawo odmowy 

wypłaty całości lub części wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości 

wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku zwłoki w terminie płatności wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, które uniemożliwi jej oddanie  

i przyjęcie do realizacji przez szkołę z winy wykonawcy, zaliczki podlegają zwrotowi w terminie 7 dni od 

daty wezwania do zwrotu przez Zamawiającego.  

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku  naruszania postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nie wypłacenia mu przez zamawiającego należności z tytułu 

wykonanych prac. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 



 
 

 
 

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

  

.................................................              ................................................. 

                Wykonawca                                               Zamawiający 

  

 

 

 

 

 


