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ZAŁĄCZNIK nr 5 – Istotne postanowienia umowne 
 

§ 1 
Zamawiający oświadcza, że w ramach Priorytetu VII  podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
zawarł z Województwem Śląskim, w dniu 4 grudnia 2009 r., umowę nr UDA-POKL.07.02.01-24-
446/08/-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Dodajcie nam skrzydeł”, zwanego dalej 
Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług doradztwa zawodowego. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bez nadzoru i kierowania ze strony 
Zamawiającego świadczenie usług doradztwa zawodowego, w tym określenia predyspozycji 
zawodowo –  osobowościowych dla 44 uczestników projektu. 

3. Usługi będą świadczone w wymiarze 8 godzin zegarowych na jednego uczestnika. 
4. Usługi będą świadczone w czasie ustalonym przez Zamawiającego. 
5. Usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. 
6. Usługi będą świadczone indywidualnie. 
7. Wykonawca  nie jest podporządkowany poleceniom Zamawiającego w zakresie sposobu 

wykonania umowy. 
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje do należytego 

wykonania umowy. 
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/przy pomocy osób 

wskazanych w załączniku do umowy. 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania usług w ustalonym w umowie terminie oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

2) Opracowania Indywidualnego Plany Działania dla każdego uczestnika projektu, 
3) Oznakowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z zasadami wizualizacji obowiązującymi 

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, 
4) Prowadzenia list obecności uczestników na zajęciach i dostarczania ich Zamawiającemu 

piątego roboczego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczą te listy, 
5) Przeprowadzenia ankiety wśród uczestników Projektu zgodnie z kwestionariuszem ankiety 

dostarczonym przez Zamawiającego. 
6) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej nieusprawiedliwionej nieobecności 

uczestnika, 
7) Usprawiedliwiania nieobecności uczestników na zajęciach z powodu choroby, na podstawie 

zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA i niezwłocznego przekazywania tych zwolnień 
Zamawiającemu. 

8) Przedłożenia Zamawiającemu, niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy: 
- indywidualnego Planu Działania  
- kwestionariusz oceny indywidualnego doradztwa zawodowego  
- karty poradnictwa zawodowego  
 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich sal. 
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§ 6 
Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi w wystawionej przez niego miesięcznej indywidualnej 
karcie pracy określającej czas realizacji zlecenia a także szczegółowy zakres wykonanych czynności. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zapłaci za świadczone przez Wykonawcę usługi wynagrodzenie miesięczne 
odpowiadające iloczynowi stawki godzinowej w wysokości brutto ………… zł i ilości godzin, 
w ramach których Wykonawca świadczył usługi, wyliczoną w oparciu o indywidualną kartę 
pracy, o  której mowa w § 5.  

2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy, a także wymagane 
prawem składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotyczy wykonawcy nieprowadzącego 
działalności gospodarczej 

3. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu pełnionych przez niego czynności 
objętych niniejszą umową. 

4. Podstawą płatności wynagrodzenia będą rachunki/faktury wystawiane w okresach miesięcznych, 
przedkładane Zamawiającemu wraz z indywidualną kartą czasu pracy do 7 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym świadczono usługi. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 
…………. nr ………………….. w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
rachunku/faktury i indywidualnej karty czasu pracy. 

6. Przez dzień zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
 

§ 8 

1. Wykonawca nie może w drodze cesji, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym osobom w zakresie 
wskazanym w ofercie i pod warunkiem, że osoby te posiadają doświadczenie i kwalifikacje nie 
gorsze od kwalifikacji osób wskazanych przez Wykonawcę w załączniku do niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Umowa została zawarta na okres od ……….. 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
2) za nieprzestrzeganie harmonogramu czasu pracy w siedzibie Zamawiającego w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek nieuzgodnionego uprzednio odstępstwa od 
przyjętego harmonogramu ale nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych  
kar umownych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 11 
Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
Publicznych oraz w zakresie niesprzecznym z tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
....................................................dla każdej ze stron. 

          
 

 


