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Projekt „Aktywny Krok” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Numer sprawy: EFS-RPO/AK/14/2017 

                                                                                                          Załącznik nr 6  

 

WZÓR  UMOWY 

 

W dniu ……………… 2017 r. , w Łodzi pomiędzy: 

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902 – Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a,  NIP 725 10 23 290, w imieniu 

którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi 

Zarządzeniem nr 4419/VII/16 z dnia 9 września 2016 r. działa 

Pani Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łodzi, 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej – osoba fizyczna, spółka cywilna) 

   (imię i nazwisko) ………………… (adres zamieszkania)………………….. prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą ……… (adres) ………………………………………….. 

nr NIP………………nr REGON……………. wpisanym do Centralnej Ewidencji 

i Informacji  o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

     

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………  z siedzibą w …………. przy ul. ……… wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. Wydział 

…………. pod numerem KRS ……………,  NIP………………., reprezentowanym przez 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zmianami). 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie opieki nad osobami zależnymi 

uczestników projektu  „Aktywny krok”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:  

1) zorganizowanie opieki w domu każdego z uczestników projektu w dniach i w godzinach, 

podczas których uczestnicy projektu będą dojeżdżać oraz brać udział w zajęciach 

realizowanych w ramach projektu; opieką jednego opiekuna objęte będą osoby zależne 

beneficjenta projektu, niezależnie od ich liczby, 
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2) przez osoby zależne rozumie się osoby wymagające ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem projektu 

i pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3) opieką objęte zostanie 45 uczestników projektu, w wymiarze 220 godzin opieki na 

jednego uczestnika, 

4) ilość godzin zegarowych (60 minut) opieki wynosi 9900, 

5) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania ilości godzin podanej w pkt.4, 

bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę liczby uczestników i wymiaru ilości godzin na jednego 

uczestnika w ramach wartości brutto zawartej umowy, 

7) przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdów opiekuna do miejsca świadczenia 

usług opiekuńczych, 

8) opieka będzie realizowana na terenie miasta Łodzi, 

9) opieka nie obejmuje: robienia zakupów, sprzątania mieszkania, odrabiania lekcji 

z dziećmi. 

4. Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia była wykonywana przez osoby 

wymienione w wykazie osób przedstawionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. 

 

§ 2  
Termin wykonania przedmiotu umowy: od następnego dnia po zawarciu umowy 

do 22.12.2017 r.  

 

§ 3  
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zgodności realizacji zamówienia z niniejszą 

umową .  

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia  nie może przekroczyć kwoty:    

…..…………….…zł netto (słownie: ……………………………………….…...…złotych) 

.…………………. zł podatek VAT  (słownie: ……………….…………….……… złotych) 

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

2.  Strony ustalają, że cena za pełnienie funkcji opiekuna osoby zależnej uczestnika projektu  

wynosi …….......brutto PLN za 1 godzinę (60 minut). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wynikającej 

z przemnożenia ceny określonej w pkt. 2 przez liczbę godzin opieki. 

4. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania 

umowy i nie podlega podwyższeniu. 

5. Strony ustalają, iż niepełne godziny opieki podlegają sumowaniu i wyliczeniu  

proporcjonalnie do czasu faktycznie sprawowanej opieki. 

 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność opisaną w § 4 pkt. 3, po częściowym 

wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo wypełnioną kartą czasu pracy (zał. Nr 1 

do umowy), za każdy miesiąc oddzielnie. W przypadku nie załączenia do faktury karty czasu 

pracy, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez 

konieczności zapłaty odsetek. 
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2. Należne wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych lub finansowych 

na fakturze Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, za udokumentowane na karcie czasu pracy 

faktycznie przeprowadzony czas opieki. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca wystawi fakturę na: 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90 – 926  Łódź 

NIP 7250028902 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

przez Wykonawcę, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy. Przez nienależyte wykonanie usługi należy rozumieć takie, które jest niezgodne 

z ofertą Wykonawcy i zapisami SIWZ, a kara umowna którą Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu z tego tytułu będzie wynosiła 3% wartości umowy brutto, określonej 

w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających  z niniejszej umowy, 

strona, z winy której nastąpiło opóźnienie zapłaci drugiej stronie karę umowną 

w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za każdą godzinę 

opóźnienia, licząc od godziny, o której obowiązek strony powinien być dopełniony. 

3. Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 

niezawinionych przez  Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1. 

4. Za nie załączenie do faktury VAT wymaganego (zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy) wykazu 

osób realizujących przedmiot zamówienia, a także wymaganych oświadczeń tych osób, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 PLN i dodatkowo naliczy 

za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem ujętego w wykazie osób karę 

w wysokości 50 zł. 

5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez osoby nie wskazane w wykazie tych osób 

lub jego aktualizacji, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

Zamawiającemu, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 

1 umowy, za każdą osobę nie wymienioną w wykazie osób. 

6.Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekracza wysokość kary umownej. 

 

§7 
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Zamawiający oświadcza, iż posiada środki na uiszczenie należności Wykonawcy 

przypadających z tytułu wykonanych zadań, co nie wyklucza możliwości przesunięć 

w terminach dokonywanych płatności za wykonane zadania, zgodnie z przekazywanymi 

przez Instytucję Pośredniczącą 2 Stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 

Zamawiającemu środków na realizację projektu.  

§ 8 

1. W przypadku o którym mowa w § 7 zapłata następować będzie najpóźniej w terminie 

14 dni od dnia otrzymania środków na realizację projektu od Instytucji Pośredniczącej 

2 Stopnia.  

2. W przypadku o którym mowa w §7 Wykonawca nie naliczy Zamawiającemu ustawowych 

odsetek wynikających z opóźnienia w zapłacie. 

 

§ 9 
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

 

§ 10 
W razie zaistnienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone 

protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.  

 

§ 11 
1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy. 

2. O stwierdzeniu nieprawidłowości i uchybień w trakcie realizacji umowy, Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 

3. Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się w szczególności:  

   1) zatrudnienie przy realizacji niniejszej umowy kadry nieposiadającej kwalifikacji, 

   2) niezrealizowanie przedmiotu umowy, 

   3) pobieranie opłat od uczestników projektu, 

   4) niezłożenie dokumentów o których mowa w §1 ust. 4 lit a lub b umowy. 

4. Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia jej warunków dopuszcza 

zwalnianie Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności za zrealizowaną usługę.  

 

 

 

 

§ 12 

1. Wykonawcy, którzy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

powoływał się na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do 

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji 

umowy. 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 1, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W celu spełnienia powyższego obowiązku Wykonawca, nie później niż 14 dni przed 

planowanym dokonaniem zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa 

w ustępie poprzedzającym, przedłoży Zamawiającemu dokumenty wskazujące spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, z zachowaniem formy dokumentów określonej w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zamawiający jest zobowiązany ocenić dokumenty wykazujące spełnienie przez 

podwykonawcę lub Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów 

przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli w wyniku oceny przedłożonych dokumentów, Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowany podwykonawca nie spełnia warunków, lub Wykonawca samodzielnie nie 

spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o udzielenie 

zamówienia, Wykonawca: 

a)  uprawniony będzie do realizacji umowy na dotychczasowych warunkach albo, 

b) zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, którzy 

w wyniku oceny Zamawiającego spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 albo, jeżeli w wyniku oceny Zamawiającego, sam spełni te 

warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, do osobistego wykonania umowy. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust.2 – 4 

i dokonania zmiany  albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury 

określonej powyżej w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności. 

 

§ 13 
Integralną częścią umowy jest:  

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Numer sprawy: 

EFS-RPO/AK/14/2017 ; 

2) oferta, złożona przez Wykonawcę. 

 

§ 14 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej 

z realizacją niniejszego zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r.  

2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności (likwidacja, upadłość), 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całości dokumentów 

związanych z realizacją niniejszego zamówienia.  

 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawa Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

§ 16 
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W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony 

ustalają, że właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

                                                                

  ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                            telefon:  (42) 685 43 62  lub  
(42) 685 43 63 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a                                                                                 fax.  (42) 632 41 30 

 

Załącznik Nr 1 do Umowy 

 

…………………… 

Dane Wykonawcy 

 

Osoba poświadczająca wykonanie usługi 

Imię i nazwisko………….. 

Adres……………… 

Telefon…………… 

 

Karta czasu pracy 

 

Opiekunka/un     Imię i Nazwisko……………… 

                            Telefon………………….. 

 

Termin realizacji zlecenia…………………… 

Dzień Od godz.-

do godz. 

Ilość 

godz. 

i 

min. 

podpis 

    

    

    

    

    

 

Dzień Od godz.-

do godz. 

Ilość 

godz. 

i 

min. 

podpis 

    

    

    

    

    

 

Dzień Od godz.-

do godz. 

Ilość 

godz. 

i 

min.. 

podpis 

    

    

    

    

    

 

Razem godzin:  
 


