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Istotne postanowienia umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować w sposób profesjonalny, solidny i termino-

wy 12 wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji projektu pn.: „Na-
uczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu 
oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól, Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z 
zapisami zapytania ofertowego oraz złożoną ofertą.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia,  doświadczenie  oraz  niezbędną  
wiedzę w zakresie  realizacji  prac  objętych  umową.  Wykonawca zobowiązuje  się  
wykonać powierzone czynności sumiennie i  fachowo z należytą starannością oraz 
chronić interesy Zamawiającego.

3. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie, dodanie kolejnych osób do realiza-
cji zamówienia Wykonawca zapewni osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie 
nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w zamówieniu.

4. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających kwali-
fikacje osób prowadzących wykłady 5 dni roboczych przed terminem przeprowadze-
nia wykładu. 

5. Najpóźniej  5  dni  roboczych przed realizacją  zadań,  Wykonawca przekaże  drogą  
e-mailową  Zamawiającemu  terminy  wykładów  ustalonych  z  dyrekcją  placówek  
biorących udział w projekcie.

6. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realiza-
cji przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę  stają się własnością Zamawiają-
cego i służyć będą m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji pro-
jektu względem umocowanych podmiotów.

7. Zamawiający informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą one 
być przedmiotem upowszechnienia. Wszelkie dane przeznaczone do publikacji mu-
szą być uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki do 
tekstu, w celu zapewnienia, iż publikowane dane są jasne, dokładne i w żaden spo-
sób nie wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.

8. Zamawiający ma prawo do:
- monitorowania przebiegu świadczonej usługi
- dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia na-
leżytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności.
- wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją przed-
miotu umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wątpliwości/nieja-
sności dotyczących przedmiotu umowy.

9. Należność płatna będzie po wykonaniu usług będących przedmiotem umowy, w ter-
minie 30 dni  od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego ra-
chunku,  kart  pracy  wykładowców oraz  sprawozdania  z  realizacji  usługi  na  konto 
wskazane na rachunku.

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wyko-
nawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
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a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – 
w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto;

b) nieprzeprowadzenie wykładów dla Rad pedagogicznych w ustalonych terminach – 
15% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

c) nieprzekazanie Zamawiającemu terminów wykładów ustalonych z dyrekcją placówek 
w terminie maksymalnie 5 dni roboczych przed terminem przeprowadzenia wykładu – 
5% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

d) niedostarczenie  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  osób 
prowadzących wykłady maksymalnie 5 dni roboczych przed terminem przeprowadze-
nia wykładu – 5% całkowitego wynagrodzenia brutto,. 

11. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
12. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wy-

konawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższają-

cego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, 
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawia-

jącego z wystawionych przez siebie rachunków/faktur.
15. Wydatek  współfinansowany przez  Unię  Europejską  w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego
16. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 07.02.2013r.
17. Obowiązkiem Wykładowców będzie prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wy-

konanych usług, zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia, zawierających dane 
dotyczące liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i  rodzaju wykona-
nych prac. 

Osoba do kontaktów: Anna Grumanowska - Koordynator Projektu
24 367-17-95 anna.grumanowska@plock.eu
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