Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA Nr ………………………………………………..
Zawarta w dniu ……………………………… w Toruniu pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń,
NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………….………………
2. ………………………………………………………………………………………………,
działających na podstawie
……………………………………………………………………………………………………
a:
………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………
reprezentowanym przez:
….………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla
uczniów rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, matematyczne, oraz
szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszących kompetencje cyfrowe oraz
szkoleń w zakresie metod pracy z uczniem.
§2
1. W ramach przedmiotu umowy, wskazanego w §1, Wykonawca przygotuje, zorganizuje
i przeprowadzi w terminach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym
dalej SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, następujące moduły:
1) zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów pn. „Koło programistów”;
2) zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne uczniów pn. „Koło matematyczne - matematyka
w informatyce i przedsiębiorczości”;
3) zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne uczniów pn. „Koło naukowo-techniczne”;
4) szkolenie dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych;
5) szkolenie dla nauczycieli pn. „Szkoła kreatywności” z zakresu doskonalenia metod pracy
z uczniem.
2. Zajęcia dla uczniów wskazane w ust. 1 pkt 1-3, zwane dalej zajęciami oraz szkolenia dla nauczycieli
wskazane w ust. 1 pkt 4 i 5, zwane dalej szkoleniami, realizowane są dla uczniów
i nauczycieli szkół z województwa kujawsko-pomorskiego będących uczestnikami projektu „Region
Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”, zwanego dalej Projektem.

§3
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
oraz zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć i szkoleń zgodnie z celami i ramowymi
programami zajęć oraz zorganizowania procesu dydaktycznego zgodnie w wymaganiami
wskazanymi w SOPZ odrębnie dla każdego typu wsparcia.
3. Wykonawca zrealizuje zajęcia i szkolenia dla liczby grup i uczestników wskazanej w SOPZ dla
każdego typu wsparcia, jednakże o ostatecznej liczbie grup i uczestników Zamawiający poinformuje
Wykonawcę na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć i szkoleń.
4. W przypadku trudności z utworzeniem zakładanej liczby grup wskazanej w SOPZ dla danej szkoły,
na skutek niewystarczającej liczby chętnych uczniów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
utworzenia brakującej grupy w innej szkole biorącej udział w projekcie.
5. W przypadku trudności z utworzeniem maksymalnej zakładanej liczby grup wskazanej w SOPZ, na
skutek niewystarczającej liczby chętnych uczniów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
utworzenia mniejszej liczby grup. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
pomniejszone o kwotę wynikającą z iloczynu liczby godzin przewidzianych do realizacji dla grup,
które nie zostały utworzone oraz stawki za godzinę danego rodzaju zajęć wskazanej w formularzu
ofertowym Wykonawcy.
6. Wykonawca dokona diagnozy umiejętności i potrzeb poszczególnych grup w celu dostosowania
programów zajęć i szkoleń wskazanych w § 2 ust. 1 i zobowiązuje się dostarczyć programy
zajęć w terminie do 1 miesiąca po rozpoczęciu zajęć lub szkoleń.
7. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zapewni wykwalifikowaną kadrę zgodnie z
wymaganiami wskazanymi w SOPZ.
8. Wykonawca zapewni uczestnikom Projektu materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć i
szkoleń oraz materiały i wskazówki do pracy własnej zgodnie z programem.
9. Wykonawca udostępni uczestnikom Projektu pracownie dydaktyczne i naukowe oraz laboratoria
wraz z ich wyposażeniem oraz obsługą techniczną w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć
lub szkoleń zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SOPZ.
10.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia uczestnikom Projektu zaświadczeń na zakończenie
pełnego cyklu zajęć lub szkoleń. Liczba wydanych zaświadczeń będzie podstawą dla Zamawiającego
do określenia osiągnięcia wskaźników Projektu odrębnie dla uczniów i nauczycieli biorących udział
w Projekcie.
11.Wykonawca zapewni uczestnikom wsparcia posiłki zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SOPZ.
12.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i szkolenia lub
zapewnienia transportu wszystkim uczniom, opiekującym się nimi nauczycielom oraz uczestnikom
szkoleń.
13.Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w terminie dokumentów i
sprawozdań wskazanych w SOPZ, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz udzielania
Zamawiającemu wszelkich informacji o realizacji działań będących przedmiotem niniejszej umowy.

14.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu harmonogramu zawierającego terminy
zajęć dla wszystkich grup, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji wsparcia.

15.Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu wyłącznie
na potrzeby realizacji Projektu, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych
osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników projektu przez Wykonawcę
określa odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§4
W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy informacji o liczbie grup i uczestników Projektu oraz przekazania ich
danych osobowych niezwłocznie po dokonaniu rekrutacji do poszczególnych typów wsparcia;
2) dostarczenia Wykonawcy wzorów oznakowania materiałów dla uczestników lub innych
dokumentów zgodnie z aktualnymi Wytycznymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.
2.
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§5
Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wyniesie nie więcej
niż ……………………….zł brutto (słownie ……….………………………………………………………… brutto).
Wynagrodzenie będzie płatne przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy w trzech transzach, w
następujących kwotach:
1) ……………… zł (słownie zł: …………………………………. ) za realizację przedmiotu umowy planowaną w
okresie styczeń - czerwiec 2020 r.;
2) ……………….. zł (słownie zł: ………………..………………. ) za realizację przedmiotu umowy planowaną
w okresie wrzesień.- listopad 2020 r.;
3) ………………. zł (słownie zł: ………………..………………. ) za realizację przedmiotu umowy planowaną w
styczniu 2021 r.
Kwoty wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 wynikają z planowanego harmonogramu realizacji godzin,
stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, który określa zakładaną liczbę godzin do realizacji w
poszczególnych okresach oraz stawki za godzinę określone w formularzu ofertowym Wykonawcy,
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia liczby realizowanych godzin pomiędzy
poszczególnymi okresami. W przypadku, gdy Wykonawca w danym okresie, za zgodą Zamawiającego,
zrealizuje inną liczbę godzin niż wskazane w załączniku nr 3 do umowy, wynagrodzenie będzie płatne
na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin wynikających ze sprawozdania przedstawionego
przez Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi przelewami na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w częściach, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie
wystawionych faktur, a warunkiem przekazania środków będzie:
1) dostarczenie Zamawiającemu wraz z fakturami sprawozdania z faktycznie zrealizowanych godzin,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy;
2) złożenie Zamawiającemu wraz z fakturami sprawozdań zawierających liczbę godzin, miejsca oraz
tematykę i sposób przeprowadzenia zajęć, odrębnie dla każdego typu wsparcia wraz z listami
obecności uczestników na zajęciach lub szkoleniach, dokumentacją fotograficzną oraz kopiami
zaświadczeń wydanych uczestnikom Projektu;

3) pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego dokumentów wskazanych w pkt 1 i 2.
6. Faktury winny być wystawione na Województwo Kujawsko-Pomorskie, NIP: 956-19-69-536, Regon
092350613, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Płatnik Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
7. Strony zgodnie oświadczają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1 w wypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 7 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa
w tym ustępie i dotyczyć będą jedynie części wynagrodzenia należnego za roboty wykonane w
okresie od obowiązywania tych zmian.
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.
10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego
wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznych wynikających z tych zmian.
11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego.
12. Wykonawca w celu dokonania powyższych zmian będzie każdorazowo, z wyjątkiem okoliczności,
o której mowa w ust 7 pkt 1, zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że powyższe zmiany
wpłynęły na koszt wykonania zamówienia i wykazać wysokość tych kosztów.
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§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości kwoty, o której mowa w § 5
ust. 1; za niewykonanie umowy Zamawiający uzna odmowę wykonania umowy, opóźnienie w
wykonaniu którejkolwiek części umowy dłuższe niż 30 dni;
2) za nieterminowe wykonanie którejkolwiek części umowy w wysokości 0,1 % wartości kwoty,
o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
3) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości kwoty,
o której mowa w § 5 ust. 1.
Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Umowa może zostać rozwiązana na mocy jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego w
przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. Za rażące
naruszenie postanowień umowy strony rozumieją w szczególności opóźnienie w wykonaniu
którejkolwiek jej części dłuższe niż 30 dni.
§ 8*
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
umowy oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
określoną w załączniku nr 6 do umowy.
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§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215,
z 2019 r. poz. 53, 730).
Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

…………………………………………………….
Zamawiający

…………………………………………………….
Wykonawca

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 3 - Planowany harmonogram realizacji godzin.
Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania z faktycznie zrealizowanych godzin.
Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane
dotyczą*.
Załącznik nr 6 - Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane
dotyczą*.

*

dotyczy osób fizycznych

