
 „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”  
projekt finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn.  

„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
. 

  

 

UMOWA Nr .………/2022 

Zawarta w dniu ……2022r. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) pod nazwą „Świadczenie usług 

przez asystenta ds. integracji uchodźców w ramach projektu „Integracja i aktywizacja 

uchodźców w Gminie Rajcza” 
pomiędzy:  

Gminą Rajcza z siedzibą 34-370 Rajcza, ul. Górska 1, posiadającą numer NIP: 

5532511956 oraz numer REGON: 072182692, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w 

imieniu której działają …………… – Wójt Gminy Rajcza przy Kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – ………………….. 

zwaną Zamawiającym 

a  

…………………………………….., NIP …………………………….. reprezentowaną 

osobiście przez przedsiębiorcę – …………………………………………..., zwaną 

Wykonawcą 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

w zakresie wykonywania zadań  5 asystentów ds. integracji uchodźców w ramach 

realizacji projektu „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”, 

finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn. „Razem Możemy 

Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–

2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022–2025. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług, o których 

mowa w ust. 1 w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 31 sierpnia 2023r. 

zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego znak …...... oraz oferty 

Wykonawcy z dnia ………. 2022r., wraz załącznikami które traktuje się jako integralną 

część niniejszej umowy 

§ 2 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy danych i informacji w 

zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia, współdziałania celem prawidłowej 

realizacji zamówienia a także informowania o wszelkich problemach i zidentyfikowanych 

nieprawidłowościach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych uczestników programu objętych usługami i 

ich otoczenia uzyskanych od Zamawiającego jak i od samych uczestników programu lub 

innych osób, a także poszanowania ich dóbr osobistych. Obowiązek dotyczy także osób, 

którymi wykonawca posługuje się do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług adekwatnie do zidentyfikowanych 

potrzeb uczestników projektu zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia celem 

maksymalizacji jego efektywności a także ich dokumentowania zgodnie z wytycznymi 
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4. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy udział w realizacji 

czynności asystenckich 5 asystentów spełniających warunki dotyczące doświadczenia i 

kwalifikacji, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia.  Obowiązek 

realizacji tego wymogu dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia.   

5. Wykonawca oświadcza, iż warunek, o którym mowa w ust 4 jest spełniony na dzień 

zawarcia niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania zamawiającego o 

zaistnieniu okoliczności skutkujących niedopełnieniem obowiązku, o którym mowa w ust 

4 i jest zobowiązany do zapewnienia realizacji tego obowiązku w terminie 14 dni od 

zaistnienia tych okoliczności. 

7. Za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia obowiązku 

za każdy dzień niedopełnienia obowiązku po upływie czternastodniowego terminu, o 

którym mowa w ust 6. 

8. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy przedkłada wykaz asystentów 

zawierający ich imiona nazwiska numery PESEL oraz dane kontaktowe, a w razie zmian 

osób którymi posługuje się do wykonania zamówienia, jego niezwłocznej aktualizacji. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, 

do udziału na wezwanie Zamawiającego w czynnościach związanych z ostatecznym 

rozliczeniem projektu oraz w trakcie ewentualnych postępowań kontrolnych w związku z 

realizacją projektu. 

10. Wykonawca za działania i zaniechania asystentów odpowiada na zasadzie ryzyka. 

 

§ 3 

1. Z tytułu wykonywania zadań Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ……………………………………..zł brutto miesięcznie za pracę 5 asystentów 

(słownie: …………………………………….. zł brutto). Stawka podatku VAT 

…………………………………………%. Wynagrodzenie jest finansowane ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny  

i Polityki Społecznej. 

2.  Należność regulowana będzie do 14 dni od daty otrzymania faktury przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę z zastrzeżeniem terminowego wpływu 

środków na realizację projektu. W przypadku opóźnień w przekazaniu środków na 

realizację projektu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynagrodzenie 

płatne będzie w terminie 3 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca wystawi fakturę dla:  

Nabywca: Gmina Rajcza 

  Ul. Górska 1 34-370 Rajcza 

  NIP 5532511956 

Odbiorca: Gmina Rajcza 

  Ul. Górska 1 34-370 Rajcza 

  NIP 5532511956 

4. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w systemie podatkowym, 

Wykonawca nie będzie rościł prawa do zmiany ustalonego wynagrodzenia. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o wartość 
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kar umownych. 

6. W razie zaprzestania finansowania projektu na skutek rozwiązania umowy pomiędzy 

Zamawiającym, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej niniejsza umowa ulega 

rozwiązaniu z tym samym dniem a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie 

wykonane usługi bez możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez 

wykonawcę z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy. 

 

§ 4 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1000,00 

zł za każdy przypadek. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się: wykonanie 

zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy w tym dokumentów traktowanych 

jako jej integralna część  w szczególności zaś: 

a) brak należytej staranności w wykonywaniu usług w szczególności zaniedbania 

godzące w dobra osobiste osoby niepełnosprawnej lub jej otoczenia, 

b) nieterminowe przedkładanie dokumentacji wykonania zamówienia a także jej 

nierzetelne prowadzenie, 

c) naruszenie poufności informacji dotyczących osoby korzystającej z usług asystenta i 

osób z nią współzamieszkujących oraz zasad przetwarzania danych osobowych tych 

osób w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1 jeśli 

stwierdzone nieprawidłowości nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w wyznaczonym 

mu przez Zamawiającego terminie. 

3. Łączna suma kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie może przekroczyć 

40% wartości brutto zamówienia. 

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia szkody 

przewyższającej jej wysokość. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w 

formie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy z powodu niewykonania lub 

nienależytego jej wykonania w szczególności: 

a) zaprzestania świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, nie bedącego 

następstwem siły wyższej, 

b) naruszania postanowień niniejszej umowy. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust 5 przysługuje Zamawiającemu po uprzednim 

bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania zamówienia z 

co najmniej 7 dniowym terminem na realizację wezwania. 

 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu 

do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy na każdym etapie 

realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia na wezwanie Zamawiającego 

upoważnionym przez niego pracownikom informacji, dokumentów oraz złożenia na ich 

wezwanie oświadczeń w związku z czynnościami kontrolnymi, o których mowa w ust 1. 

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego pod 

rygorem uznania przez Zamawiającego, że umowa realizowana jest w sposób nienależyty. 

 



 „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”  
projekt finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn.  

„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
 

§ 6 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Dopuszcza się zmiany umowy spowodowane siłą wyższą związane z sytuacją 

epidemiologiczną lub stanem bezpieczeństwa powszechnego uniemożliwiającym 

świadczenie usług w przewidywanym pierwotnie zakresie. Zmiany dotyczyć mogą 

okresu wykonania umowy jak i zakresu ilościowego świadczonych usług adekwatnie do 

obiektywnych możliwości ich realizacji.  

§ 7 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

 

 

 


