
 
    

 

 

 
                                          

 

 

          Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Umowa Nr  

zawarta w dniu  …………. w Stąporkowie pomiędzy Gminą Stąporków ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 
Stąporków NIP: 658 187 20 86 Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Stąporkowie z 
siedzibą: 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A, zwanym w treści umowy „Zamawiającym" w 
której imieniu działa: Pani Małgorzata Gołębiowska  – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Stąporkowie, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Pani Agnieszki Miernik 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                              
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

2.  Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa                       
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23)  tej ustawy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy zwanej dalej „zadaniem” jest: 

Część 1* – Organizacja poradnictwa psychologicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie konsultacji i wsparcia psychologicznego osobom                    
z problemami uzależnień, doświadczającym przemocy w rodzinie, a także członkom ich rodzin                  
w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.  

Usługa psychologiczna obejmuje w szczególności: 

– prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki                                           
i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, 

- udzielanie konsultacji i porad psychologicznych w sprawach uzależnień i przemocy                               
w rodzinie, 

- zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, 

- poradnictwo w zakresie zdiagnozowanych problemów, 

- przeprowadzenie interwencji kryzysowej, 

- udzielanie wsparcia o charakterze psychologicznym, m.in. w zakresie prawidłowego 
funkcjonowania rodziny, rozwoju dziecka 

- motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego                 
i psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, a także do uczestniczenia                                           
w grupach wsparcia prowadzonych na terenie gminy Stąporków, 

- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb                                  
i instytucji, w tym z terenu gminy, powiatu i województwa świętokrzyskiego, zajmujących się 
systemową pomocą dla rodziny, 

- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień 
oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie dokumentacji w postaci indywidualnych kart porad i konsultacji, prowadzenie 
statystyk udzielanych informacji, porad i konsultacji indywidualnych,  

- zachowanie poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. 



 
    

 

 

 
                                          

 

Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego,                            
w wymiarze 6 godzin tygodniowo – w związku z udzielaniem konsultacji i wsparcia 
psychologicznego osobom z problemami uzależnień, doświadczającym przemocy w rodzinie,                 
a także członkom ich rodzin z terenu gminy Stąporków (w dniach i wymiarze godzinowym 
uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym, a w szczególnych przypadkach w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego). 

 

Część 2*- Organizacja wsparcia terapeutycznego. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

– prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki                                            
i rozwiązywania problemów uzależnień w rodzinie, 

- udzielanie wsparcia w sprawach uzależnień, poradnictwa w zakresie rozwiązywania 
zdiagnozowanych problemów, 

- udzielanie konsultacji i porad w sprawach uzależnień i współuzależnień, motywowanie osób 
uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w specjalistycznych placówkach 
lecznictwa odwykowego, 

- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb                                
i instytucji, w tym z terenu gminy i powiatu, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny, 

- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

- prowadzenie dokumentacji w postaci indywidualnych kart porad i konsultacji, prowadzenie 
statystyk udzielanych informacji, porad i konsultacji indywidualnych, współpraca z grupami 
wsparcia, 

- zachowanie poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. 

Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego,                             
w wymiarze 6 godzin tygodniowo – w związku z udzielaniem konsultacji i porad mieszkańcom 
gminy Stąporków w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i współuzależnieniom (w dniach                   
i wymiarze godzinowym uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym). 

 

Część 3* Organizacja zajęć z logopedii. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania  zajęć z logopedii  dla 5  dzieci  - 
uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego "Dobra Przestrzeń" w Stąporkowie . Zakres 
zamówienia obejmuje:  

• przeprowadzenie 195 godz.  zegarowych (5 godz. tygodniowo ) zajęć z logopedii                      
w okresie od   II 2020 roku do XII 2020 roku z wyłączeniem okresu wakacji tj. lipca i sierpnia                
w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”  w Stąporkowie, ul. Plac Wolności 14, 26-
220 Stąporków, 

• prowadzenie dokumentacji w postaci dziennika zajęć, list obecności. 

• szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy                              
z wykonawcą. 

 

Część 4* – Organizacja poradnictwa prawnego. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa – świadczenie stałej obsługi prawnej we wszystkich 
kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Przez 
obsługę prawną strony rozumieją: 

udzielanie konsultacji, wyjaśnień oraz porad, doradztwo i zastępstwo w obrocie prawnym,                         
a w szczególności opiniowanie pod względem formalnym, prawnym i redakcyjnym projektów 
decyzji, umów cywilnoprawnych, porozumień, pism, regulaminów, zarządzeń i innych aktów 
normatywnych wydawanych przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Stąporkowie, pomoc w zakresie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej windykacji 



 
    

 

 

 
                                          

 

należności, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), 
arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 
inne czynności według potrzeb Zamawiającego związane z obsługą prawną – zgodnie                           
z bieżącymi potrzebami. Wykonawca zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni 
robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 (telefonicznego, faksowego, pocztą elektroniczną lub 
osobistego), tak aby było możliwe przekazywanie korespondencji i zamówień na realizację 
terminowych czynności prawych oraz dodatkowo dyżur raz w tygodniu (4 godziny) w siedzibie 
Zamawiającego. 

Ponadto udzielanie porad i konsultacji prawnych raz w tygodniu (3 godziny)                                             
w siedzibie Zamawiającego z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa karnego                           
i cywilnego, osobom i rodzinom dotkniętym problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu                
i innymi uzależnieniami, problemami opiekuńczo – wychowawczymi, a także prowadzenie 
poradnictwa i działalności informacyjnej w zakresie udzielania właściwych rozwiązań prawnych dla 
osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.   

 

Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w siedzibie Zamawiającego,                   
w wymiarze 7 godzin tygodniowo – 4 godziny związane z obsługą prawną na rzecz 
Zamawiającego i 3 godziny związane z udzielaniem konsultacji i porad mieszkańcom Gminy                 
(w dniach i wymiarze godzinowym uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym). 

 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ust.1 oraz zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania 
zadnia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z należytą starannością, rzetelnie i prawidłowo. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, pomysły i rozwiązania  

w pracy z dziećmi, które wykorzysta w prowadzonych zajęciach i które służą efektywnemu 

przebiegowi usług, o których mowa w § 2 ust. 1. 

4. Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram wykonania usługi.  

5. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” oraz zgodnie z Umową 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 4 

Termin realizacji zadania: Część 1-4* od lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 5 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
……….… zł brutto (słownie: ………….) w tym stawka VAT …. Kwota VAT ………………za jedną 
godzinę zegarową  świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1. Łączne wynagrodzenie 
wynikające z umowy nie przekroczy ………………zł brutto (słownie: ………….), w tym: 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie ewidencji czasu pracy prowadzonego przez 
Wykonawcę i stanowić będzie iloczyn godzin wynikających z ewidencji czasu pracy w danym 
miesiącu oraz kwoty za jedną godzinę zegarową świadczenia usług o której mowa w ust.1. 



 
    

 

 

 
                                          

 

3. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z ewidencją czasu pracy,                              
z wyjątkiem miesiąca grudnia za który zapłata nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania 
rachunku/faktury wystawionego do 24 grudnia.  

4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie należy się. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności 
dotyczącej podatników VAT czynnych,  przelewem na  rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze. 

6. Wykonawca oświadcza że: jest zarejestrowany, jako 

………………………………………………………………………………………………………..  

( „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”  -wpisać status podmiotu) 

 

a) posiada rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą w walucie polskiej o numerze: 
………………………………………………………………………………………………….... 

znajdujący się na Białej Liście Podatników podanym do Urzędu Skarbowego w 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

(dokładny adres) 
 

jest właściwym dla dokonania rozliczeń za pomocą podzielonej płatności (split payment) 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2018 r. poz 2174 ze zmianami. 

b) W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury zobowiązany jestem o poinformowanie 
zamawiającego o swoim zamiarze w ciągu 7 dni przed terminem złożenia. Jednocześnie 
przekażę niezwłocznie informację o numerze konta na platformie PEF 

c) Oświadczam, że w przypadku błędnego podania rachunku bankowego mojej Firmy 
zamawiający nie będzie ponosił żadnych sankcji karno – skarbowej i odpowiedzialności 
solidarnej całym swoim majątkiem za moje zaległości podatkowe. 

 

7. Jako dzień zapłaty poszczególnych transz Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania 
dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego odsetek ustawowych. 

9. Wykonawca umieści na rachunku/fakturze następujące informacje: Nabywca: Gmina  Stąporków,  
ul. Piłsudskiego 132A , 26-220 Stąporków NIP 658 187 20 86, Odbiorca: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 
obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie podlegają zmianie  
do końca trwania umowy. 

 

§ 6 

1. Poradnictwo może być prowadzone wyłącznie przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. 

2. Zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy na etapie realizacji zadania wymaga 
spełnienia łącznie dwóch warunków: 

a) Wskazana nowa osoba musi posiadać minimum takie samo doświadczenie i kwalifikacje 
jak osoba wskazana w ofercie Wykonawcy 

b) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemna zgodę na zmianę osoby prowadzącej zajęcia , 
w odpowiedzi na jego pisemna prośbę. 



 
    

 

 

 
                                          

 

3. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli realizacji umowy w każdym zakresie, w tym                 
w szczególności kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć, kontroli przestrzegania 
ochrony danych osobowych osób skierowanych na zajęcia. 

 

§ 7 

1. W razie niewykonania zadania (w danym miesiącu) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia przewidzianego za dany miesiąc.           

2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania (w danym miesiącu) Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia przewidzianego za dany miesiąc.    

3. Strony ustalają możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku trzykrotnego 
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez Wykonawcę zadań określonych w § 2 ust. 1. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia za dany miesiąc kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak 
pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
wynagrodzenia. 

 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne                     
z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust.1. 

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla Wykonawcy, jednej dla 
Zamawiającego.  

 

 

 

……………………………………                                                    …………………………………. 

              Zamawiający                 Wykonawca 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 - kopia oferty Wykonawcy 

Załącznik Nr 2 - umowa powierzenia 

 

* W  umowie z wykonawcą pozostanie jedynie część, na którą zostanie zawarta umowa, 
pozostałe części zostaną wykreślone. 

W przypadku osób/podmiotów, od których Zamawiający będzie zobowiązany opłacić 
wymagane składki (tj. ZUS pracodawcy, Fundusz Pracy i inne wymagane przepisami)-
miesięczna kwota wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona o te składki. 

 
 


