Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5
UMOWA CRU...../Zm/2014
(wzór)
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
NIP 573-23-02-950
REGON 002741290
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę
a
…………………………………………………………………..
Z siedzibą ……………………………………………….
NIP: …………………………….. REGON: ………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
1.

2.
3.
4.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
zapewnieniu opieki dzieciom w wieku 1 do 6 lat w ramach projektu pn. „Zainwestuj
w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” realizowanego
w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach Działania 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanego
w dalszej części umowy Projektem;
Wykonawca zapewnia opiekę dzieciom na czas uczestnictwa ich opiekunów
w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu;
Wykonawca sprawować będzie opiekę nad dziećmi w przystosowanym do tych celów
budynku przy ul. ……………………………………… w Częstochowie.
Zakres niniejszej umowy obejmuje:
1) zapewnienie opieki dzieciom i zajęć dostosowanych do wieku i indywidualnych
potrzeb dzieci,
2) wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
3) odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci w trakcie udziału rodziców w szkoleniach
zawodowych organizowanych w ramach projektu,
4) organizowanie zabaw i wypoczynku dla dzieci uczestników projektu,
5) nadzór i kontrola nad dziećmi w trakcie przyjmowania posiłków,
6) nadzór i kontrola nad dziećmi w trakcie korzystania z toalety,
7) dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci,
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8) ubezpieczenie dzieci w zakresie NNW na czas pobytu w przedszkolu.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i odpowiedni personel do sprawowania
opieki nad małoletnimi;
§ 2.
1. Zamawiający w okresie trwania umowy w każdy piątek przekazuje Wykonawcy listę
dzieci, którym zobowiązany jest zapewnić opiekę, wraz z określeniem szacowanego
czasu przez jaki Wykonawca zobowiązany jest zapewnić im opiekę. Wzór listy stanowi
załącznik nr 1 do Umowy i jest jej integralną częścią.
2. W przypadkach nagłych Zamawiający z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem
informuje Wykonawca o dodatkowych dzieciach, którym należy zapewnić opiekę oraz
czasu przez jaki Wykonawca zobowiązany jest zapewnić im opiekę.
3. Wykonawca prowadzi imienne listy obecności dzieci wyznaczonych przez
Zamawiającego do okresowego przejęcia nad nimi opieki zgodnie z otrzymanym
wzorem.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zastępstwo w przypadku
nieobecności osoby faktycznie sprawującej opiekę nad dziećmi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Instytucji Pośredniczącej oraz innym
uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, prawa wglądu we
wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym dokumenty finansowe, przez
cały okres ich przechowywania;
§ 3.
1. Koszt opieki nad jednym dzieckiem wynosi …………................. zł (słownie:
…………………………… za godzinę od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00.
2. Wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto ................................................ zł
(słownie złotych: ........................................................................................................... zł).
3. Kwota o której mowa w ust. 2, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla
przewidywanej liczby skierowanych do opieki dzieci i uwzględnia wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy.
4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy jej łączna wartość równa będzie kwocie
określonej w ust. 2.
5. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Projektu: dział
…......./ rozdział …........../ § …..............
6. Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku
środków finansowych na koncie Zamawiającego przeznaczonych na realizację projektu
pn. „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, zapłata
wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach transzy środków
pieniężnych na realizację projektu na wyodrębniony rachunek projektu, jednak nie
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później niż do 31.12.2014 r., na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą
umowę.
§ 4.
1. Ustala się, że opiekunem i osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze
strony Wykonawcy będzie ……………………………..
2. Nadzór formalny ze strony Zamawiającego będzie pełnić ……………………….
§ 5.
1. Za realizację usług objętych przedmiotem umowy w okresie jej trwania Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według zasad określonych w § 3 umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy będzie następowała w okresie
miesięcznym po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego trwającego od pierwszego
do ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w treści rachunku/faktury.
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do rachunku/faktury oryginalne imienne listy
obecności dzieci, a także szczegółowy imienny wykaz dzieci objętych opieką przez
Wykonawcę wraz z określeniem terminu i okresu pobytu dzieci pod jego opieką.
4. Należność za usługę będzie realizowana przelewem w ciągu 30 dni od daty wystawienia
przez Wykonawcę rachunku/faktury wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. powyżej,
przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu
w banku Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy wynikających
z braku środków na wydzielonym rachunku, z którego dokonywane są płatności
związane z realizacją Projektu, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe i kary
umowne.
§ 6.
W przypadku nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający
wezwie go do usunięcia nieprawidłowości, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 3 dni.
§ 7.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, przed
upływem terminu na jaki została zawarta w sytuacji wadliwego jej wykonania przez
Wykonawcę. Oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy może być
skierowane po uprzednim, pisemnym wezwaniu do usunięcia uchybień, o którym mowa
w § 6 niniejszej umowy.
2. Stronom umowy przysługuje prawo zakończenia umowy przed terminem na jaki została
zawarta na podstawie zgodnych oświadczeń woli i odrębnego pisemnego porozumienia.
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§ 8.
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1.500,00 zł w razie:.
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których
mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy;
2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co
rozumie się między innymi przez niezapewnienie odpowiedniego zastępstwa
w przypadku nieobecności osoby lub osób sprawujących opiekę nad dziećmi;
3) Strony zastrzegają, że w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji
przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kary
umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1;
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego wynoszącego
różnicę wartości zastrzeżonych kar umownych i rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
Umowa zostaje zawarta na czas określony to jest do dnia 19.12.2014 r., z zastrzeżeniem § 3
ust 4 niniejszej umowy.
§ 10.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§ 11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu do
dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym także do
dokumentów finansowych.
§ 12.
W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony
ustalają, iż miejscem dla ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd w Częstochowie.
§ 13.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa pozostają u Zamawiającego.
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Załącznik nr1 – wzór listy dzieci.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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