
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________                                

                                                                                                 Projekt pn. „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu” 
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zał. nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu  

                                                              z dnia 24.01.2020 r. znak PSONI/DP/2130-1/248/20 

  

 

Projekt umowy – zadanie …….. 

 

zawarta w Jarosławiu w dniu ……………………………. r.  pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr 0000010902, NIP: 792 10 19 877, 

REGON: 650886776 

mającym siedzibę przy ulicy Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

a   

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (należy wpisać adres siedziby spółki wynikający z KRS), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….., 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………, REGON 

…………………….. o kapitale zakładowym …………………..zł, wpłacony w całości/w 

części/w wysokości ……………. zł – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, aktualnym na dzień podpisania 

umowy, reprezentowaną przez: 

…............................................................................ (wpisać reprezentację wynikającą z KRS) 

lub reprezentowaną przez ………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

………….., 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem ………………………………………, legitymującą/-ym się dowodem 

osobistym seria i numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, 

prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w …  – zgodnie 

z wydrukiem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik do umowy, reprezentowaną/-ym przez: 

……………………………………………………………. 

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: 

Panią/Panem ………………………………………, legitymującą/-ym się dowodem 

osobistym seria i numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem ……………,  

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
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W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843) zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu poradnictwa psychologicznego/ 

doradztwa zawodowego* dla uczestników projektu pn. ”Aktywni w ZAZ w Jarosławiu” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”. 

2. Strony ustalają, iż wymiar godzinowy świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 wynosi 

18 godzin zegarowych średniomiesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy 612 

godzin zegarowych.  

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 

….. (data upublicznienia ogłoszenia) wraz z wyjaśnieniami i zmianami jego treści oraz 

oferta Wykonawcy z dnia …… , stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu. 

Wykonawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, zupełności oraz 

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi 

w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, z dochowaniem najwyższej 

staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada/dysponuje osobą posiadającą* niezbędne kwalifikacje, 

uprawnienia, doświadczenie i kompetencje wymagane do właściwego wykonania niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że osobami zobowiązanymi do realizacji zamówienia są osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega, że zmiana osób, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i jest możliwa pod 

warunkiem wykazania się przez nową osobę wykształceniem, kwalifikacjami, wiedzą 

i doświadczeniem nie gorszym niż te wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez osoby, którymi posłuży się do wykonania 

przedmiotu umowy. 

   

§ 3. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników 

projektu pn. „Aktywni z ZAZ w Jarosławiu” na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca nie 

może odmówić podpisania tej umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.,  
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2. Szczegółowy harmonogram świadczenia usług będzie ustalany przez Zamawiającego 

na każdy miesiąc.  

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

całkowite, maksymalne wynagrodzenie w wysokości ……………..zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………………….….), 

VAT …….. (jeżeli dotyczy).  

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za świadczenie 

1 godziny zegarowej usług psychologicznych/doradztwa zawodowego*, tj………….zł 

brutto i łącznej, zaplanowanej do realizacji w okresie obowiązywania umowy liczby godzin 

świadczenia usług, tj. 612 godzin. 

3. Strony ustalają, iż wymieniona w ust.1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty 

związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.     

§ 6. 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 5 ust. 1, będzie płatne przelewem, w częściach w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej częściowej faktury VAT/rachunku, na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.  

(Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 wynika z ceny podanej w ofercie, z której 

Zamawiający potrącił koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów 

Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić 

(w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek 

dochodowy) – zapis dotyczy osób fizycznych nieprowadzącymi działalności gospodarczej. 

2. Strony ustalają, iż częściowe faktury VAT/rachunki, o których mowa w ust. 1 będą 

wystawiane zbiorczo raz w miesiącu po wykonaniu zaplanowanych do realizacji w danym 

miesiącu usług, zgodnie z kwotą za świadczenie 1 godziny zegarowej usług 

psychologicznych/ usług doradztwa zawodowego*, o której mowa § 5 ust. 2. Zamawiający 

będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość godzin zrealizowanych w danym miesiącu. 

3. Podstawę do każdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty 

wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na 

podstawie kompletnej i prawidłowej dokumentacji, tj. miesięcznych raportów z udzielonego 

wsparcia, ewidencji liczby godzin świadczenia usług, przekazanej Zamawiającemu po 

zakończenia świadczenia usługi, w miesiącu, którego dotyczy. 

4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 

przedmiotu umowy, bez konieczności powiadamiania Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego   

w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego  

wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją umowy, w terminie określonym 

w wezwaniu. 

 

§ 8. 

 1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

   1) ze strony Zamawiającego: ……………......, tel. …………………, e-mail: ………… 

   2) ze strony Wykonawcy:…………….., tel. …………., e-mail: ………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej  

    Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne  

    z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

 

§ 9. 

1. Strony oświadczają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy 

należy kierować na adres: 

1) Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław; 

2) Wykonawca: …………………………………….. 

2. Zmiany adresów wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w przypadku: 

1) niewykonywania lub wykonywania w sposób nienależyty lub nieterminowy 

podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy;  

2) świadczenia usług poradnictwa psychologicznego/doradztwa zawodowego* przez 

osoby  niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od złożenia Wykonawcy oświadczenia woli 

o rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego.  

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie ze 

zrealizowaną część zamówienia.  

 

§ 11. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, 

nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych są kary 

umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) realizowania usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową, ogłoszeniem 

o zamówieniu lub ofertą Wykonawcy, w szczególności: realizacji usługi niezgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszelkie nieprawidłowości w realizacji 

niniejszej umowy, nieuprawnioną zmianę osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia lub za świadczenie usługi przez osobę nieuprawnioną jeśli niezgodność 

zostanie stwierdzona przez Zamawiającego w toku jej realizacji bądź w toku 

kontroli Zamawiającego w wysokości 200 zł za każde naruszenie; 
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2) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w ustalonym 

w harmonogramie w wysokości 200 zł za każde nieuzgodnione z Zamawiającym 

odstępstwo od harmonogramu;  

3) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1; 

4) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 10 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % 

wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część zamówienia 

obliczonego jako iloraz stawki za 1 godzinę świadczenia usługi, o którym mowa w 

§ 5 ust. 2 niniejszej umowy oraz niezrealizowanej liczby godzin świadczenia usługi. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część 

zamówienia obliczonego jako iloraz stawki za 1 godzinę świadczenia usługi, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy oraz niezrealizowanej liczby godzin 

świadczenia usługi. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Wybór formy rozliczenia kar umownych – zapłata lub potrącenie 

z wynagrodzenia należy do Zamawiającego. 

 

§ 12. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadku gdy: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 

2) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca 

stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, 

którego realizowane jest zamówienie; 

3) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian 

wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń 

Instytucji Zarządzającej lub/i Pośredniczącej; 

4) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany sposobu realizacji 

zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację 

z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą 

posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, 

w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji 

przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę; 

5) nastąpi zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że 

nowa osoba spełnia warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

6) wystąpi potrzeba zwiększenia liczby godzin świadczenia usług  jednak nie 

więcej niż o 10 % skutkująca zwiększeniem całkowitego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

może nastąpić w przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana jest na wniosek Strony 

dochodzącej tej zmiany, w którym należy wskazać uzasadnienie zmian oraz szczegółową 

kalkulację zmiany wynagrodzenia całkowitego oraz kosztu jednej godziny realizacji usługi 

wskazując rzeczywistą różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

a także proponowany termin wejścia w życie zmian. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14. 

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

..............................................                                                      ......................................... 

               Zamawiający                                        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


