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zał. nr 1 do SIWZ (FK.271.1.2015) 

UMOWA  Nr ………………………….. 

na zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych 
psychologicznych, logopedycznych, prawych oraz warsztatów wielodniowych w 

formie wyjazdowej i stacjonarnej  w związku z realizacją przez  

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie 
z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą „Twoja rodzina to 
siła – nie jesteś sam!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

zawarta w dniu ……………………. roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy 

Gminą Dąbrowa Tarnowska, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34  

reprezentowanym przez:  
1) …………………………………zwanym dalej „Zamawiającym" a 
firmą: …………………………………………. reprezentowaną przez:  
1)  ………………………………zwaną dalej „Wykonawcą" 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o treści 
następującej: 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się zorganizować 

i przeprowadzić konsultacje indywidualne psychologiczne, logopedyczne, prawne oraz 
warsztaty wielodniowe w formie wyjazdowej i stacjonarnej dla Uczestników Projektu, 
„Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!”  

2. Planowana liczba osób: 

a) Uczestnicy projektu 

Zadanie A – Konsultacje indywidualne psychologiczne 320 godzin 

Zadanie B – Konsultacje indywidualne logopedyczne 100 godzin 

Zadanie C – Konsultacje indywidualne prawne – 60 godzin  

Zadanie D - Warsztaty Kompetencji Społecznych, planowana liczba około 60 osób (w tym 
min. 20 osób dorosłych – Uczestników Projektu, +/- 5 osób, i 40 dzieci do 18 roku życia, 
+/- 5 osób), w niezbędnej liczbie turnusów (min 1) umożliwiających prowadzenie zajęć na 
jednym turnusie z dwoma grupami w tym samym czasie.  

- Warsztaty stacjonarne - Wykonawca uwzględni także konieczność zorganizowania 
warsztatów kompetencji społecznych stacjonarnych dla grupy max 10 beneficjentów 

Zadanie E- Warsztaty Motywacyjne dla Kobiet, planowana liczba osób około 25, 

Zadanie D - Warsztaty Doradztwa Zawodowego, planowana liczba osób -  około 20. 

b) Osoby delegowane przez Zamawiającego w liczbie do 3 osób (pracownicy projektu, 
pracownicy socjalni - obserwatorzy). 

 

§2 
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Przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem wszystkich założeń i wymagań 
wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.:  

§3 
1. Zajęcia/warsztaty z uczestnikami warsztatów przeprowadzą następujące osoby: 

1) ................................................................ Pan/i …………………….. 
2) ............................................................... Pan/i ……………………. 
3) ............................................................... …………………………… 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie autorskich programów warsztatów 
ze szczególnym uwzględnieniem celów szkolenia wyszczególnionych w SIWZ stosownie 
do tematyki warsztatów. 

3. Wykonawca oświadcza, że ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności 
i doświadczenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji, zajęć, 
warsztatów. 

§4 
1.  W przypadku szkoleń o charakterze wyjazdowym, Wykonawca zapewni, że uczestnicy 

przewożeni będą luksusowym autokarem (wygodne fotele, sprawna klimatyzacja, 
nagłośnienie mikrofon, duża przestrzeń bagażowa, rozkładane fotele, ogrzewanie 
postojowe, wc) zgodnie z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa (m.in. 
aktualne badania techniczne pojazdów, którym będą podróżować uczestnicy, aktualna licencja na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - dla przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe kierowców), 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdów i pobytu (min 5.000 zł/os). 

3. Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu jeśli wymagać 
będzie tego lokalizacja ośrodka. 

§5 
Wykonawca zapewni pobyt uczestników w obiektach w miejscowości górskiej o charakterze 
turystyczno – wypoczynkowym (Krynica, Zakopane lub Murzasichle, powiaty: tatrzański, 
nowosądecki – wybór musi być zaakceptowany przez Zlecającego) w budynku spełniających 
wymagania szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§6 
1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w szczególności zapewnia uczestnikom 

materiały edukacyjne dotyczące tematyki warsztatów, materiały papiernicze 
do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność oraz zaświadczenia 
zakończenia warsztatów dla Uczestników Projektu. Wykonawca w ramach przedmiotu 
zamówienia przeprowadzi ankiety przed i po zajęciach. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych, 
informację: „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii 
Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. 

§7 
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zajęć 

(warsztaty, zajęcia indywidualne) przez prowadzenie imiennych list obecności, kart spotkań 
a także bieżącego informowania Zamawiającego (pracownika socjalnego) o każdej 
nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach warsztatów prowadzić na bieżąco dziennik zajęć 
zawierający głównie daty i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie  
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z zaproponowanym i zaakceptowanym planem wyjazdu. 

§8 
Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu - kierownika grupy w osobie: ……………………, 

Tel. ………………… – która sprawuje nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie 

z uzgodnionym planem, odpowiedzialna za organizację zajęć, informowanie uczestników 

warsztatów o planowanych zajęciach, ściśle współpracuje z przedstawicielami zamawiającego. 

§9 
1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy listę uczestników 

konsultacji i warsztatów. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni przed terminem konsultacji i warsztatów przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji: 

a. szczegółowy miesięczny plan konsultacji oraz plan warsztatów z uwzględnieniem 
wszystkich założeń określonych w SIWZ, 

b. polisę ubezpieczeniową o której mowa w §4 ust. 2 – w przypadku warsztatów 
wyjazdowych.. 

§10 
1. Wykonawca po zakończeniu warsztatów zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

uwierzytelnioną kopię dziennika zajęć, list obecności, pisemne potwierdzenie odbioru przez 
uczestników wyjazdu materiałów edukacyjnych, które uczestnicy otrzymują na własność, 
pisemne potwierdzenie odbioru zaświadczeń oraz kserokopie zaświadczeń i komplet ankiet 
ewaluacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać oryginały dokumentów dotyczących realizacji 
przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia2021 

§11 
1. Strony za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wyceną ofertową ustalają: 

a) wynagrodzenie ryczałtowe na: cena netto ……………zł; podatek VAT % ; cena 
brutto ……………………………..zł;  

b) stawkę jednostkową (uśredniona stawka za 1 osobę) wg zadania: 
Zadanie A - stawka  ……………………………zł brutto 
Zadanie B – stawka  ……………………………zł brutto 
Zadanie C – stawka  ……………………………zł brutto 
Zadanie D - stawka  ……………………………zł brutto 
Zadanie E – stawka ……………………………..zł brutto 
Zadanie F – stawka …………………………….zł brutto 
 

2. Ostateczne wynagrodzenie z tytułu usługi będzie uwzględniać ostateczną liczbę 
uczestników przy założeniu, że Zamawiający dołoży wszelkich starań, by liczba 
uczestników nie była mniejsza niż założona w SIWZ. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu może też ulec zmianie w przypadku 
wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

§12 
1. Strony postanawiają że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową 

po wykonaniu całości przedmiotu umowy i przekazaniu dokumentacji o której mowa  
w §10 ust1. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy niezwłocznie od dnia 
złożenia faktury z zastrzeżeniem ust.1. 

3. Płatnik: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, 
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(NIP 871-10-20-610) 

§13 
1. Strony postanawiają że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

a) za zwłokę w dostarczeniu listy uczestników wyjazdu w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów o których 
mowa w §11 ust 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §12 ust 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §12 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar 
umownych z wynagrodzenia określonego w §12 ust. 1 bez wezwania. 

§14 
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

§15 
1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe uczestników wyjazdu przekazane przez 

Zamawiającego, wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni środki zabezpieczające zbiory danych osobowych pozyskane 
w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

§16 
1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian postanowień umowy za zgodą zamawiającego, które 

dotyczą:  

1) osób prowadzących zajęcia z uczestnikami,  

a) zmiana następuje w przypadku rezygnacji z pracy u Wykonawcy, choroby, śmierci, 
lub innych zdarzeń losowych osoby prowadzącej zajęcia,  

b) w przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia nowa osoba musi spełniać 
wymagania określone dla tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 

§17 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych podlega unieważnieniu. 

§18 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności gdy : 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może 
żądać wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy. 

b. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e. Wykonawca przerwał realizację usługi, 

f. Wykonawca w sposób rażący lub wielokrotny nie wywiązuje się z postanowień niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego 
w niniejszej umowie, 

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§19 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie usług w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania 
drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§20 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XV K.C. - Umowa o dzieło 
a także przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 

§21 
Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 


