Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Załącznik nr 6 do Instrukcji dla wykonawców
Umowa
zawarta w dniu …………………………….. r. w Policach pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach z siedzibą przy ul. Siedleckiej 2a,
reprezentowanym przez Panią Martę Tokarski – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Policach,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Komparycja nr 1
…………………………………………………... (pełna nazwa wykonawcy),
…………………………………………………… (adres siedziby wykonawcy),
…………………………………………………….(REGON),
…………………………………………………….(NIP),
…………………………………………………….(KRS),
reprezentowanym przez
Pana/Panią …………………………………………………… (imię i nazwisko, stanowisko),
zwanym dalej „Wykonawcą”.
lub
Komparycja nr 21
Panią/ Panem ……………………………………
zamieszkałą/łym w …………………….., ul. ………………………
legitymującą się dowodem osobistym serii ………………………………..
PESEL ……………………………………………….
Urząd Skarbowy w …………………….. adres: ………………………………………
Data urodzenia: …………………………….. r., miejsce urodzenia: ……………………
Imiona rodziców: ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,

1

Komparycja 2 dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności
gospodarczej.
1|Strona

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Strony zawierają przedmiotową umowę po przeprowadzeniu przez Zamawiającego
postępowania na postawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne na: „Świadczenie usług psychoterapeuty polegających na przeprowadzeniu
indywidualnej terapii wspierającej w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji
społecznych dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK” w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO WZ 2014-2020.

1.

2.

3.
4.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi psychoterapeuty polegającej na
przeprowadzeniu indywidualnej terapii wspierającej w zakresie prawidłowego
wypełniania funkcji społecznych dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu,
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby
z niepełnosprawnością, będących uczestnikami projektu pn.: „KOMPAS – WYZNACZ
SWÓJ KIERUNEK” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu
umowy posiadają niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
zawodowe umożliwiające prawidłowe wykonywanie czynności objętych umową /
Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej i będzie realizował przedmiot umowy osobiście oraz, że posiada
niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe umożliwiające
prawidłowe wykonywanie czynności objętych umową2.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany od dnia …. do 30 listopada 2019 r.
Umowa będzie realizowana na podstawie szczegółowego harmonogramu realizacji
usługi stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Ewentualna zmiana
harmonogramu w trakcie realizacji usługi nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa,
wewnętrznymi procedurami przy zachowaniu najwyższej staranności, w tym w
szczególności do:
1) Informowania Zamawiającego o stanie realizacji usługi oraz pojawiających się
problemach, a także konsultowania wszelkich decyzji kluczowych dla realizacji
2

Dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
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2.
3.
4.

5.

usługi. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu w tej sprawie jest
Pan/Pani ……………., tel. ……………….., email: ……………,
2) Przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień oraz
dodatkowych dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z
realizacją usługi w wyznaczonym przez niego terminie;
3) Poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione
podmioty do przeprowadzania kontroli i audytu zadań realizowanych ze środków
RPO.
4) Umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe
oraz dokumenty i zapisy elektroniczne, związane z realizacją zamówienia;
5) Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia
2022 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
6) Przetwarzania wszelkiego rodzaju danych osobowych uczestnika pozyskanych w
trakcie zajęć przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Powierzone dane osobowe przetwarzane
będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, w zakresie czynności
wynikających z jej zakresu przedmiotowego, w szczególności zgodnie z
przepisami art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych.
7) Sukcesywnego przekazywania w trakcie realizacji usługi następujących
dokumentów:
a) imienne listy obecności – podpisane przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu
(w przypadku braku możliwości podpisania się ze względu na posiadaną
niepełnosprawność potwierdzenia dokonuje pracownik socjalny).
b) imienne diagnozy problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym.
c) imienne
specjalistyczne
opinie
po
zamknięciu
procesu
psychoterapeutycznego.
d) kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem imiennych zaświadczeń
o udzielonym wsparciu,
e) ankiety ex-ante i ex-post badające poziom kompetencji społecznych,
f) ankietę mającą na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z udzielonego
wsparcia.
Czynności objęte umową będą wykonywane w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, w miejscowości Police.
Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez
Wykonawcę przy wykonywaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z Instrukcją dla
wykonawców oraz ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi społeczne, nr ….. z dnia ….
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu jak najlepszego
wykonania umowy.
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§ 3.
Za czynności wskazane w § 1 ust. 1 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
według stawki godzinowej brutto w kwocie ……………. zł (słownie złotych:
……………………….. zł 00/100). Maksymalna kwota należna Wykonawcy za realizację
przedmiotu umowy wynosi brutto
………………. zł (słownie złotych 00/100
………………………. zł 00/100)., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Maksymalna liczba godzin pracy w ramach przedmiotu umowy wynosi 288.
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy stanowi iloczyn stawki
godzinowej oraz liczby faktycznie zrealizowanych godzin ujętych w ewidencji godzin
wykonywania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Liczba godzin pracy określona w ust. 2 stanowi maksymalną liczbę godzin pracy,
za które Wykonawcy może przysługiwać wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy płatne
będzie w miesięcznych transzach w wysokości wynikającej z przemnożenia stawki
godzinowej brutto określonej w ust. 1 oraz liczby faktycznego wykonania usługi
w danym miesiącu kalendarzowym.
6. Płatność każdej transzy dokonywana będzie po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego realizacji usługi oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionego/nej rachunku/faktury VAT. Do rachunku/faktury VAT Wykonawca
dołącza ewidencję godzin realizowanej usługi oraz dokumenty o których mowa w § 2,
ust. 1, pkt. 7. Termin płatności wynosi 14 dni. Płatność zostanie dokonana przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
……………………………………………………………………………….…………………………………………………
7. Termin płatności rachunku/faktury VAT, o którym mowa w ust. 6 rozpoczyna swój bieg
od momentu dostarczenia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, miesięcznej ewidencji godzin
wykonywania umowy oraz przekazania dokumentów, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt
7.
8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 3 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją niniejszej umowy i stanowi ostateczną wysokość
roszczenia Wykonawcy wynikającego z umowy.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Rachunki/faktury VAT wystawione przez Wykonawcę zawierać będzie następujące
dane:
Nabywca: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, NIP;851-10-00-695;
Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police
1.

11. Rachunki/faktury VAT należy dostarczyć/przesyłać na adres odbiorcy tj. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.
§ 4.
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1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w
związku ze świadczeniem usług, w zakresie:
1) prawa
do
kopiowania,
utrwalania,
zwielokrotniania,
udostępniania,
rozpowszechniania utworów w postaci materialnych nośników utworów, w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;
2) prawa
do
kopiowania,
utrwalania,
zwielokrotniania,
udostępniania,
rozpowszechniania utworów w postaci cyfrowego zapisu utworów, zarówno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w
szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera) jak również poprzez udostępnianie utworów jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez
umieszczenie utworów na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym);
3) prawa do rozpowszechnia utworów zarówno w formie materialnych nośników jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie utworów publiczności w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;
4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworów jak i ich cyfrowej
postaci;
5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania
z utworów, w szczególności do dokonywania przeróbek, modyfikacji i adaptacji
dokumentacji, co nie będzie stanowić uszczerbku dla prawa do utworów w wersji
utworu pierwotnego.
3. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników utworów jaki i ich
cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie naruszają praw autorskich osobistych.
5. W przypadku świadczenia usług przez podwykonawców, Wykonawca będzie
dysponował prawami autorskimi do utworów powstałych w związku ze świadczeniem
usług na zasadach określonych w wyżej, które przenosi na Zamawiającego.

§ 5.
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy za
każde stwierdzone naruszenie.
2. Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty określonej w § 3 ust. 1.
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3. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć łącznej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej w
§ 3 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający może żądać na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 6.
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu wszystkie
istotne zmiany dotyczące realizacji usług przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 3
dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany w realizacji przedmiotu umowy.
Wprowadzenie tych zmian wymaga zgody Zamawiającego.
W razie wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności powodujących konieczność
wprowadzenia zmian do zaplanowanych usług, strony uzgadniają zakres zmian w umowie,
niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji usług.
Zmiany w umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty określonej w § 3 ust. 1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez
Wykonawcę;
2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące
potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
3) zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w Instrukcji dla
Wykonawcy.

§ 7.
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca:
1) nie rozpoczął realizacji usług w terminach określonych w § 1 umowy,
2) zaprzestał realizacji usług lub realizuje je w sposób niezgodny z niniejszą umową,
3) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji,
4) w określonym terminie przez Zamawiającego nie doprowadził do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
sfinansowania kosztów należnych mu z tytułu wykonania części umowy.
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3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązania w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku
wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej
zawartych.
4. W przypadku przerwania realizacji usługi przez Wykonawcę, z wyjątkiem przyczyn od
niego niezależnych, Wykonawcy nie przysługuje zwrot dotychczas poniesionych kosztów.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
1. Wzór ewidencji godzin wykonywania umowy.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ewidencja godzin wykonywania umowy zawartej w dniu ………………………………………………..
Miesiąc…………………………..20……..r.
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………
Dzień miesiąca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Liczba godzin
wykonywania
umowy ogółem:
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Liczba godzin wykonywania
umowy

Podpis
Psychoterapeuty

Uwagi

Podpis Zamawiającego
lub osoby przez niego
upoważnionej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Szczegółowy harmonogram realizacji umowy
Dzień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Razem liczba godzin

