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UMOWA ZLECENIE nr ………… 
O NAUKĘ GRY NA INSTRUMENCIE MUZYCZNYM 

zawarta w dniu ……………….. w Mszczonowie 
pomiędzy:  
Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie 
z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4, 96-320 Mszczonów 
reprezentowanym przez Dyrektor Beatę Sznajder 
zwanym w dalszej części Zleceniodawcą  
działającym na rzecz i w imieniu Gminy Mszczonów 
z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 
NIP 838-14-26-420 REGON 750148609 
zwanym dalej Nabywcą Usługi 
a: 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. .....................................  
wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …………………….. 
NIP.................................... REGON............................. 
reprezentowaną/ym przez .....................................................................................................  
lub  
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
....................................................... z siedzibą w ........................ przy ul. .......................................  
wpisaną/ym do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej 
NIP.................................... REGON............................. 
lub 
Panią/Panem ........................................  
zamieszkałą/ym w ........................ przy ul. .......................................  
nr i seria dowodu…………………………… PESEL……………………………….. 
zwaną/ym w dalszej części Zleceniobiorcą 

 
W rezultacie wyboru oferty Zleceniobiorcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
GCI.261.1.2017/1,  przeprowadzonym w trybie przetargu otwartego na usługi społeczne na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarta 
została Umowa następującej treści: 

§ 1. 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę, polegającą na prowadzeniu zajęć 

umuzykalniających na następującym instrumencie: ………………….. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 02.02.2017r. 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
3. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią ww. ogłoszenia wraz z załącznikami i uznaje je za podstawę 

do realizacji przedmiotu Umowy. 
4. W razie wątpliwości bądź uzasadnionych potrzeb Strony Umowy mogą potwierdzać, w formie pisemnej, w toku 

realizacji zlecenia dodatkowe szczegóły wykonania Umowy. 
5. Zajęcia będą prowadzone przez p. ………………………………. tel. …………………………. email: …………………………… 
6. Zleceniobiorca oświadcza, że osoba prowadząca zajęcia posiada stosowne umiejętności i doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć umuzykalniających. 
§ 2. 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do pomocy uczestnikowi zajęć umuzykalniających w wyborze kupowanego lub 
wypożyczanego instrumentu, w taki sposób, by był on dopasowany do jego potrzeb. 

2. W przypadku braku znajomości podstawowych zasad muzycznych (np. znajomości nut) przez uczestnika zajęć, 
Zleceniobiorca ma obowiązek rozpocząć zajęcia od przybliżenia ich uczestnikowi. 

3. Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia niezbędnej dokumentacji zajęć (dziennika zajęć zawierającego 
tematykę zajęć, podpis nauczyciela i uczestnika, wymiar czasowy). 

4. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłaszania przedstawicielowi Zleceniodawcy powtarzających się nieobecności 
uczestnika. 
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5. W przypadku swojej nieobecności Zleceniobiorca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania uczestnika 
oraz Zleceniodawcę o braku zajęć oraz ich odpracowania w ustalonym z uczestnikiem i Zleceniodawcą terminie. 
Przyjmuje się, że wszelkie nieobecności Zleceniobiorcy będą usprawiedliwione. W przypadku braku 
usprawiedliwienia oraz notorycznie powtarzających się problemów z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z 
ustalonym harmonogramem, Zleceniodawca może stwierdzić nienależyte wykonanie Umowy oraz istotne 
naruszenie postanowień Umowy. 

6. Zleceniobiorca ma obowiązek dbania o należyte użytkowanie powierzonych mu instrumentów muzycznych oraz 
sali lekcyjnej. 

7. W ramach niniejszej Umowy i w trakcie jej trwania Zleceniobiorca zobowiązany będzie także do przygotowania 
uczestników zajęć do występów muzycznych w trakcie trwania imprez kulturalnych i promocyjnych 
organizowanych przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. 

8. Zajęcia umuzykalniające będą się odbywały w budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów w Mszczonowie 
przy ul. Kościuszki 1, zgodnie z ustalonym i przyjętym harmonogramem. 

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy i współdziałania ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji Umowy. 
10. Zleceniobiorca nie wprowadzi do realizacji przedmiotu Umowy jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody 

Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej. 
11. W ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne 

działania w celu prawidłowej realizacji Umowy. 
12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter 

prowadzonej przez siebie działalności. 
13. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o jakich dowiedział się przy 

okazji wykonywania Umowy, od dnia podpisania Umowy przez czas nieoznaczony. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania. 

 
§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu wykonywania Umowy będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości   
……………. zł brutto (słownie ……………………………………………………………………………….) za jedną godzinę lekcyjną tj. 
za każde 45 minut zajęć umuzykalniających.   

2. Zleceniobiorca z tytułu wykonania Umowy, tj. za przeprowadzenie łącznie …………….. godzin edukacyjnych zajęć 
umuzykalniających, otrzyma całkowite wynagrodzenie w łącznej wysokości  ……………………………… zł brutto. 

3. Z wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1-2 powyżej, potrącone zostaną należności publicznoprawne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z oświadczeniem Zleceniobiorcy. 

4. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym, na podstawie uprzednio 
wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę i zaakceptowanego przez pracownika Zleceniodawcy. Akceptacja 
rachunku będzie następować po uprzednim stwierdzeniu prawidłowości wykonania zlecenia, tj. stwierdzeniu 
liczby przepracowanych godzin lekcyjnych, na podstawie przedstawionej listy przeprowadzonych zajęć 
umuzykalniających. Rachunek będzie przedstawiany zgodnie z przyjętym miesięcznym cyklem rozliczeniowym, 
tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.   

5. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej Umowy płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o numerze 
…………………………………………………………………..  najpóźniej do 28 dnia kolejnego miesiąca. 

 
§ 4. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia  …………………….2017r.  do dnia 31.12.2017r. 
 

§ 5. 
1. Dane osobowe Zleceniobiorcy (osoby wykonującej usługę) podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).  
2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencyjnych, podatkowych, 

ubezpieczeniowych przez Zleceniodawcę. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją, monitoringiem, 

kontrolą i ewaluacją zajęć umuzykalniających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

 Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, uzupełniania, 
uaktualniania i sprostowania danych. 
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 Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem w celu promocji zajęć umuzykalniających przez 
Gminne Centrum Informacji z siedzibą w Mszczonowie przy ulicy Żyrardowskiej 4. 

 
§ 6. 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach.  
W przypadku, o którym mowa powyżej, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy i nie przysługuje mu roszczenie o jakiekolwiek inne płatności, np. kary 
umowne. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy leżącej po stronie Zleceniobiorcy w 
trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Zleceniobiorcę, z 
zastrzeżeniem ustępów poniżej. 

3. Za istotne naruszenie postanowień Umowy przez Zleceniobiorcę rozumie się w szczególności: 
a) naruszenie postanowień zawartych w § 1 i 2 Umowy, 
b) gdy Zleceniobiorca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zleceniodawcę, a więc takich, 

których realizacji Zleceniodawca ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla należytego wykonania 
Umowy, 

c) gdy Zleceniobiorca narusza inne postanowienia Umowy, w tym wykonuje przedmiot zamówienia w sposób 
niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie standardami. 

4. O istotnym naruszeniu postanowień Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę w 
formie pisemnej, przy czym w piśmie wyznaczony będzie przez Zleceniodawcę rozsądny termin naprawy 
negatywnych działań Zleceniobiorcy stanowiących istotne naruszenie postanowień Umowy. 
Wymóg Zleceniodawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile naprawa 
negatywnych skutków naruszeń Umowy przez Zleceniobiorcę będzie możliwa i nie spowoduje nadmiernej 
szkody dla Zleceniodawcy lub osób trzecich. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na naprawę 
negatywnych działań Zleceniobiorcy lub przypadków, gdy wymóg takiej naprawy nie będzie obowiązywał 
zgodnie z postanowieniem zawartym w zdaniu poprzednim, nastąpi odstąpienie od Umowy. 

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom realizacji Umowy w przypadku, gdy 
uchybienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę lub innych przyczyn niezależnych od 
Zleceniobiorcy. 

§ 7. 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.  
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 
- za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Zleceniobiorcę lub przez 

Zleceniodawcę z winy leżącej po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy określonego w § 3 ust. 2 Umowy, 

b) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne:  
- za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Zleceniobiorcę lub przez 

Zleceniodawcę z winy leżącej po stronie Zleceniodawcy w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy określonego w § 3 ust. 2 Umowy. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Naliczone kary umowne Zleceniodawca może potrącić z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy lub innych 
należności przysługujących Zleceniobiorcy, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, Zleceniobiorca 
zobowiązany jest do ich zapłaty w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o ich naliczeniu.  

5. Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą podlegać kumulacji. 
6. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 8. 
Forma zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron i formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do Umowy postanowień 

niekorzystnych dla Zleceniodawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania Umowy. 

3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymagać będzie podpisania aneksu do Umowy. 
 

§ 9. 
Rozstrzyganie sporów 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku z 
interpretacją lub wykonaniem Umowy.  

2. W razie nieosiągnięcia porozumienia, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia rozmów, wszelkie spory 
wynikające z Umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd dla Zleceniodawcy. 

 
§ 10. 

Postanowienia końcowe 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy, na warunkach w niej określonych, a 

osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności kodeksu cywilnego.   
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Załącznikami do Umowy, stanowiące jej integralną cześć, są odpowiednio: 

1) ogłoszenie o zamówieniu wraz załącznikami; 
2) oferta Zleceniobiorcy. 

 
 
 

        .....................................................................................                        ……………………………………………………. 
                           podpis Zleceniobiorcy                                                                             podpis Zleceniodawcy 


