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zawarta w dniu ………………………. w Lubniewicach pomiędzy:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
Ul. Jana Pawła II 51a, 69-210 Lubniewice
NIP: 927-16-82-890
REGON: 210203797
reprezentowanym przez:
Ewelinę Niwald – Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubniewicach, Kierownika Projektu
przy udziale:
Emilii Koźlakowskiej – Głównej księgowej
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu nr
MGOPS.4142.5.1.2018.RPO-L2020, po upublicznieniu ogłoszenia o zamówieniu na
podstawie art. 4 ust. 8 o ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup usług poradnictwa
psychologicznego

pn.

„Indywidualne

i

grupowe

spotkania

z

psychologiem”,

realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
(Klub Integracji Społecznej) w ramach Projektu „Inicjatywa na start” .
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi
Projekt „Inicjatywa na start”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.1 Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w związku z realizacją projektu pt. „Inicjatywa
na start”.
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV: 85121270-6 - usługi psychiatryczne lub
psychologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 1.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup usług poradnictwa psychologicznego pn.

„Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem”, realizowanego przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach (Klub Integracji Społecznej) w
ramach Projektu „Inicjatywa na start” .
2. Przedmiot zamówienia określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu

zamówienia zawarto w Załączniku Nr 1.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z
zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.1 Programy aktywnej
integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, w związku z realizacją
projektu pt. „Inicjatywa na start”.
§2
1. Czynności określone w § 1, Wykonawca będzie wykonywał od daty podpisania

umowy do 31 grudnia 2018 roku.
2. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi protokołem po zrealizowaniu

usługi, który zostanie podpisany przez osobę, o której mowa w § 7 umowy.
3. Protokół zostanie sporządzony po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji

wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr
1.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do

wykonywania zadań określonych w umowie.
2. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z najwyższymi

standardami zawodowymi i etycznymi.
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3. Koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdu, noclegu,

wyżywienia ponosi Wykonawca.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) kontroli wykonania przedmiotu umowy, w trakcie jego realizacji, a także po jego
zakończeniu;
2) wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów
finansowych Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy;
3) żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie i formie wyjaśnień, a
także informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) Przekazania Wykonawcy logotypów, które mają zostać zamieszczone na
przygotowanych przez Wnioskodawcę materiałach.
§5
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie brutto w wysokości …………………………………………. Zł /
godzinę spotkań (słownie: ………………………………………………….....……..)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w 9 co miesięcznych transzach
(płatność częściowa): rozliczanych na podstawie przedstawionych zestawień
godzinowych zrealizowanych spotkań i rachunków.
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT do czwartej transzy, będzie

zrealizowanie przedmiotu umowy i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu
trzech raportów z realizacji usługi objętej zamówieniem o których mowa w pkt. 7
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT / rachunku jest podpisany

przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w § 2, ust. 2, bez uwag i zastrzeżeń.
6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

na fakturze VAT / rachunku w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT.
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7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.
8. Faktura VAT / rachunek wystawiona nieprawidłowo musi być skorygowana przez

Wykonawcę fakturą korygującą. Termin płatności rozpoczyna w tym przypadku bieg
od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.
9. Niezwłocznie po zrealizowaniu usługi i zaakceptowaniu przez Zamawiającego

protokołu, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT/ rachunku.
10. Rozliczenie nastąpi zgodnie z ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t. j. Dz.

U. z 2018 roku poz. 108) oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. Podatek od towarów i
usług (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm).
§6
1. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania opracowań (materiałów

szkoleniowych) wykonanych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą przekazania opracowań w ramach

wynagrodzenia określonego w § 5ust.1 całość majątkowych praw autorskich do
opracowań w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.),
3. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia

określonego w § 5ust.1 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie
za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
4. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych powoduje również przeniesienie

na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowań i innych dokumentów, o
których mowa w niniejszej umowy.
5. Wykonawca

bez

odrębnego

wynagrodzenia

upoważnia

Zamawiającego

do

wykonywania autorskich praw zależnych. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na
wykonywanie tych praw jest Zamawiający.
§7
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację umowy jest
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, Kierownik
Projektu lub w razie jego nieobecności – Koordynato Projektu „Inicjatywa na start”.
§8
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1. Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony

wyznaczają następujące osoby:
a. Ze strony Zamawiającego: Iwona Kmita, tel.: 957557022
b. ze strony Wykonawcy:………………………………………., tel.: …………….
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. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w

zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, jak również Wykonawca
zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu prawa wglądu do dokumentów
Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego

wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją Zamówienia,
w terminie określonym w wezwaniu.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących

przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 5 ust.1,
b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego

brutto, o którym mowa w § 5 ust.1,
c) za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia – 2 % wynagrodzenia umownego

brutto, odnoszące się do terminów określonych § 2 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
d) za inne nienależyte wykonanie usługi w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.
2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie w szczególności

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz wszelkie nieprawidłowości w realizacji niniejszej umowy.
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3. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a-d może

zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany
pisemnie.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje

wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną
naliczoną na zasadach określonych w ust. 1 lit. b).
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania dokumentów dotyczących przedmiotu
zamówienia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz
oficjalnym logo promocyjnym Województwa Lubuskiego „Lubuskie warte zachodu",
również na oficjalnej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wszelka dokumentacja zgodna z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o projekcie Gminy
Lubniewice / Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach/ Klub
Integracji Społecznej, o którym mowa §1 ust. 4, reguł dotyczących oznaczenia
budynków i pomieszczeń, w miejscach realizacji pilotażu oraz informacyjnych w
stosunku do uczestników dotyczących przekazywania informacji o współfinansowaniu
Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie
2020.
4. Wymienione w ust. 1,2 i 3 zobowiązania nie wykluczają używania na dokumentach
związanych z realizacją wizyty danych na temat Wykonawcy.
5. Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, musi
odbywać się w sposób zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznikwnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresieinformacji-i-promocji/.
§ 12
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zawiadamiając o tym
Wykonawcę pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem
wykonania usługi, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów i nie będzie
zobowiązany do zapłaty żadnych kwot wobec Wykonawcy. W przypadku odstąpienia
od umowy w późniejszym terminie Zamawiający ponosi wszelkie udokumentowane
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i poniesione przez Wykonawcę.
§ 13
1. Zamawiający poza przypadkami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego, może odstąpić
od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w
celu uzyskania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy;
2) Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu umowy lub realizuje go w sposób
niezgodny z umową.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami przez Wykonawcę
niezawinionymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, po
ich uznaniu przez Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę
terminu wykonania,
b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie
Zamawiającego,
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także w
przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym a instytucjami nadzorującymi realizację projektu,
w ramach, którego realizowane jest zamówienie,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
dotyczących

Programu

Operacyjnego

lub

wytycznych

i

zaleceń

Instytucji

Zarządzającej.
§ 14
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W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 3
kwietnia 1964 r Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn. zm.).
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§ 15
Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.

…………………………………

…………………………………

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1.załącznik nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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