
numer sprawy: FZP.ZP.271.17.2012
Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
dla wykonawcy usługi polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć 

w Programie osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych
w projekcie pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

zawarta w dniu ……………………..2012 w Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Kawęczyn 
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Kawęczyn Pana Jana Nowaka
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…
zwanym dalej Wykonawcą, 

wybranym  w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  nr  …............ o  udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia  usługi polegającej na 

przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  zajęć  w  Programie  osobistej  asysty  dla  dzieci 
niepełnosprawnych w ramach projektu pt.:  „Nasze dzieci  –  nasza przyszłość – projekt  dla 
szkół  Gminy  Kawęczyn” (zwanego  dalej  Projektem)   w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych”,  zwanej  dalej  „przedmiotem  umowy”  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  i  złożonej 
oferty, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.

2. Program osobistej asysty dla dzieci niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 wykorzystuje 
metody  zwiększenia  dostępności  kształcenia  osób  niepełnosprawnych  wypracowane 
w programie EQUAL. W ramach Programu wykorzystane zostaną rezultaty projektu Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  wypracowany przez  Partnerstwa:  A0126,  A0458,  A0571, 
A0598 w programie EQUAL.

3.  Usługa, o której mowa w ust.1 będzie złożona z 2 zadań:
a. Zadanie 1 – Rekrutacja i przeszkolenie 5 asystentów osób niepełnosprawnych
b. Zadanie  2  -  Przygotowanie  i  realizacja  zajęć  rewalidacyjnych  dla  dzieci 

niepełnosprawnych
4. Usługa, o której mowa w ust.3a będzie spełniała następujące warunki:

a. Celem  szkolenia  będzie  przygotowanie  5  osób  do  pracy  z  osobami 
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niepełnosprawnymi w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. 
b. Wykonawca przeprowadzi rekrutacje i wyłoni 5 wolontariuszy – asystentów osób 

niepełnosprawnych. Zamawiający zaznacza iż wymagane są osoby pełnoletnie. 
c. Szkoleniem będzie objętych 5 osób, które po odbytym szkoleniu będą spotykały się 

z niepełnosprawnymi dziećmi w projekcie w celu spędzania z nimi wolnego czasu.  
d. Czas szkolenia – 2 dni / 16 godzin
e. Wykonawca zapewni do celów szkolenia: salę szkoleniową, nocleg i wyżywienie 

dla  uczestników  szkolenia,  a  także  trenera,  materiały  szkoleniowe  i  certyfikaty 
ukończenia  szkolenia  dla  uczestników.  W  przypadku  szkolenia  poza  powiatem 
tureckim, Wykonawca pokryje również koszt dojazdu uczestników.

f. Szczegółowy termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
g. Przeszkoleni  Asystenci  Osób  Niepełnosprawnych  zostaną  wprowadzeni  przez 

Wykonawcę  do  rodzin  dzieci  niepełnosprawnych  w  celu  spędzania 
z niepełnosprawnymi dziećmi wolnego czasu, co ma na celu integrację społeczną 
dzieci niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom tych dzieci.

5. Usługa, o której mowa w ust.3b będzie spełniała następujące warunki: 
a. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem.
b. Zajęcia  indywidulane  z  dziećmi  będą  odbywały  się  w  szkole  lub  domu  ucznia 

(do uzgodnienia). 
c. Zajęcia  muszą  być  dostosowane  do  potrzeb  dzieci.  Zajęcia  dla  dzieci 

niepełnosprawnych będą obejmowały zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjno-
kompensacyjną,  zajęcia  usprawniające  techniki  szkolne  (czytanie,  pisanie, 
sprawności  matematyczne,  zabawy  i  gry  językowe).  Zakres  zajęć  Wykonawca 
dostosuje osobno do każdego dziecka na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 
i wywiadu z nauczycielami i rodzicami dziecka.

d. Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i wywiadu z nauczycielami dziecka 
Wykonawca zarekomenduje zestaw niezbędnych zajęć rewalidacyjnych.

e. Po zakończeniu zajęć Wykonawca opracuje opinię na temat każdego dziecka, wraz 
z  opisem zakresu przeprowadzonych zajęć,  postępów dziecka oraz z zaleceniami 
do dalszej pracy i jej kierunków.

f. Łączna liczba godzin zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi wyniesie 
576 godzin.

g. Wykonawca przedstawi zapotrzebowanie na materiały dydaktyczne do prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych, które Zamawiający zapewni w ramach dostępnych środków.

§ 2
1. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia do 15 czerwca 2014 r.
2. Usługa objęta zamówieniem nie będzie świadczona w okresie świąt, ferii, wakacji i innych 

przerw w pracy szkoły.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących obowiązków:

1.1. W ramach Zadania 1
a. zapewni  do  prowadzenia  szkolenia  trenera,  który  posiada  wykształcenie  wyższe 
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i który w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził min. 3 szkolenia  związane z tematyką 
opisaną w zamówieniu (tematyka zrealizowanych szkoleń powinna dotyczyć pracy 
i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi)

b. w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy przygotuje program szkolenia i przedstawi 
go do akceptacji Zamawiającego

c. w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy przeprowadzi rekrutacje i wyłoni 5 
pełnoletnich wolontariuszy biorących udział w szkoleniu osobisty asystent. 

d. dobierze  metody,  formy  pracy  oraz  środki  dydaktyczne  adekwatne  do  potrzeb 
uczestników

e. zapewni właściwe warunki do przeprowadzenia szkolenia
f. zapewni nocleg i wyżywienie uczestnikom szkolenia
g. zapewni materiały szkoleniowe uczestnikom szkolenia
h. przeprowadzi  zajęcia  zgodnie  z  w/w  programem  i  harmonogramem  ustalonym 

z Zamawiającym
i. prowadzić będzie dokumentację wykonanej pracy w postaci  (m.in. dziennika zajęć 

z listą obecności na zajęciach, karty czasu pracy trenera, po zakończeniu szkolenia - 
raport z przebiegu szkolenia, obejmujący termin i miejsce szkolenia, program zajęć, 
zastosowane metody, formy pracy i środki dydaktyczne itp.)

j. wystawi certyfikaty dla  uczestników szkolenia wg wzoru zaakceptowanego przez 
Zamawiającego

1.2. W ramach Zadania 2
1) zapewni do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych osoby z wyższym wykształceniem 

i  kwalifikacjami  w  zakresie  oligofrenopedagogiki  (min.  4  osoby),  gimnastyki 
korekcyjnej  (min.  2  osoby)  i  logopedii  (min.  2  osoby),  z  min.  1-rocznym 
doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi 

2) w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przygotuje program i harmonogram zajęć 
dla każdego dziecka i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego

3) dobierze  metody,  formy  pracy  oraz  środki  dydaktyczne  adekwatne  do  potrzeb 
każdego uczestnika

4) w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy przygotuje zapotrzebowanie na materiały 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć wraz z wstępną wyceną

5) przeprowadzi zajęcia zgodnie z w/w programem i harmonogramem 
6) prowadzić będzie dokumentację wykonanej pracy w postaci  (m.in. dziennika zajęć 

z  listą  obecności  na zajęciach,  karty czasu  pracy osób  prowadzących zajęcia,  po 
zakończeniu  zajęć  -  opracuje  opinię  na  temat  każdego  dziecka,  wraz  z  opisem 
zakresu przeprowadzonych zajęć, postępów dziecka oraz z zaleceniami do dalszej 
pracy i jej kierunków, a także opracuje raport z przebiegu zajęć, obejmujący terminy 
zajęć,  program  zajęć,  zastosowane  metody,  formy  pracy  i  środki  dydaktyczne, 
przebieg zajęć, napotkane problemy itp.)

1.3. Ponadto:
a. przygotuje i sporządzi w formie elektronicznej i papierowej sprawozdania kwartalne 

z  postępu  realizacji  działań  wynikających  z  projektu;  sprawozdania  będą 
przekazywane  Zamawiającemu  do  ostatniego  dnia  każdego  kwartału 
kalendarzowego 
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b. po zakończeniu realizacji usługi w każdym semestrze, Wykonawca opracuje raport 
z przebiegu usługi,  obejmujący liczbę godzin i  terminy zajęć,  spotkań i  szkoleń, 
informację o frekwencji na zajęciach

c.  w  ciągu  2  tygodniu  od  zakończenia  zajęć  w  każdym  semestrze,  Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu odpowiednio wypełnione dzienniki zajęć 

d. będzie  monitorował  przynajmniej  1  raz  na  miesiąc  frekwencję  na  zajęciach  i 
zgłaszał powtarzające się nieobecności uczestników Zamawiającemu

e. będzie zgłaszał na bieżąco wszelkie problemy w realizacji zajęć Zamawiającemu
f. będzie brał udział w spotkaniach organizowanych  przez Zamawiającego w związku 

z realizacją projektu  „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 
Kawęczyn”

g. będzie przestrzegał zasady równości szans, w tym równości płci w ramach realizacji 
przedmiotu Zamówienia

h. będzie  poddawał  się  kontroli,  przez  Zamawiającego  i  przez  inne  uprawnione 
do nadzoru i kontroli Projektu organy

i. będzie zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień  i  informacji związanych 
z realizacją Projektu na wniosek Zamawiającego lub innych instytucji kontrolnych

j. będzie ściśle współpracował z personelem Projektu w celu prawidłowej realizacji 
Projektu

2. W przypadku zaistnienia okoliczności,  które uniemożliwiłyby Wykonawcy wykonywanie 
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie (w przypadku 
choroby  lub  innych   zdarzeń   losowych),  Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie 
powiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego  oraz  koordynatora  Projektu  w  danej  szkole. 
Wykonawca ma obowiązek zrealizować zajęcia w innym uzgodnionym z Zamawiającym 
terminie.

3. W trakcie wykonywania czynności określonych umową Wykonawca będzie w pełni 
 odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów.

§ 4
1. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne,  z  których  Wykonawca 

prowadzący zajęcia będzie korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  używać  sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne  jedynie  w  celach 

określonych niniejszą umową, przy zachowaniu należytej staranności.
3. Wykonawca  przy  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  założeniami  projektu,  jest 

odpowiedzialny za jakość i  wyniki tej  pracy,  a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów objętych zajęciami edukacyjnymi.

4. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność 
i dbałość o interesy Zamawiającego.

§ 5
a) Zamawiającemu przysługuje prawo do:

a) kontroli przebiegu usługi, dokumentacji Projektu, frekwencji uczestników i innych elementów 
związanych z realizacją Projektu;

b) wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania;
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c) wglądu  do  dokumentów  Wykonawcy  związanych  z  realizowanym  zamówieniem,  w  tym 
dokumentów finansowych.

§ 6
1. Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  §  1  umowy  strony  ustalają 

wynagrodzenie:
Zadanie 1
1. Cena brutto za realizację całości Zadania 1 Rekrutacja i przeszkolenie 5 asystentów osób 

niepełnosprawnych wynosi.................... zł
(słownie: ............................................................................................................)

2. Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby wynosi .......................zł
(słownie: ............................................................................................................)

Zadanie 2
3. Cena brutto za realizację całości Zadania 2 Przygotowanie i realizacja zajęć rewalidacyjnych dla 

dzieci niepełnosprawnych (576 godzin) wynosi................... zł
(słownie: ............................................................................................................)

4. Cena brutto za 1 godzinę zajęć wynosi .......................zł
(słownie: ............................................................................................................)

w sumie za całe zamówienie:
(suma  kwot  wpisanych  w  ust.  1.1  +  1.3  +  1.5)  …………zł  brutto  (słownie:
……………………………..…………………………………………………..)

2. Wynagrodzenie  będzie  płatne  na  podstawie  faktury/rachunku*  (niewłaściwe  skreślić) 
wystawianej  na  koniec  każdego  kwartału  kalendarzowego,  na  konto  określone  na 
fakturze/rachunku.

3. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jedynie za faktycznie 
wykonaną w każdym kwartale liczbę godzin zajęć i/lub szkoleń .

4. Do faktury/rachunku, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie podłączyć:
a. sprawozdanie  kwartalne  z  postępu  realizacji  usługi,  obejmujące wykaz 

wykonanych w okresie  rozliczeniowym zadań wraz z terminami i  godzinami, 
w których usługi  były zrealizowane oraz nazwiskami osób,  którzy prowadzili 
zajęcia/szkolenia,  a  także  problemami  napotkanymi  w  realizacji  zadań 
i informacją o frekwencji 

b. karty ewidencji czasu pracy wskazujące liczbę przepracowanych godzin 
5. Należność za wykonywany przedmiot  umowy regulowana będzie,  na podstawie faktur  VAT 

wystawionych przez Wykonawcę, nie częściej niż raz na kwartał po zrealizowaniu liczby godzin 
zajęć/spotkań/szkoleń właściwych  dla  danego  kwartału,  i  potwierdzeniu  przez  koordynatora 
projektu  w  każdej  szkole  terminowego  i  przez  Zamawiającego  prawidłowego  wykonania 
zleconych czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

6. Płatność za wystawioną fakturę nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem 
ust. 7

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszej zapłaty wynagrodzenia niż określona w 
ust.  3, co nie będzie traktowane jako zwłoka i nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty 
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odsetek, w zależności od otrzymania środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia.

§ 7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin zajęć rewalidacyjnych, o której 

mowa  w  §  1  ust.  5  maksymalnie  o  10%,  w  przypadku  jeśli  zwiększy  się  liczba  uczniów 
objętych zajęciami.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań 

umownych w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) w razie niezrealizowania przedmiotu umowy w całości z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1.

b) za  nieterminowe  wykonywanie  przedmiotu  umowy  w  zakresie  realizacji  poszczególnych 
tematów  zajęć  objętych  harmonogramem  -  karę  umowną  w  wysokości  1%  kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. Jednakże 
nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia.

c) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od   Wykonawcy  w  wysokości  10  % 
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  par.  6  ust.  1.  od  wartości  pozostałej  do 
realizacji do zakończenia umowy.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych 
z  przysługującego  Wykonawcy  wynagrodzenia  objętego  fakturą/rachunkiem*  (niewłaściwe 
skreślić). 

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, po. 759 ze zm.) oraz 
Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Wykonawcy.

…………………………………… …………………………………………     
            Zamawiający                                           Wykonawca

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


