WZÓR UMOWY Nr __

na usługi ……………………… w ramach programu „Za życiem”
zawarta w dniu……………………… w ……………………….
między:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku
ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk
reprezentowanym przez
Dyrektora – Jarosława Chylińskiego na podstawie porozumienia Nr MEN/2017/DKW/1714 z dnia
27.11.2017r.
- zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
____________________________________
____________________________________
- zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1.
Umowa jest zawarta w związku z realizacją Rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia Nr
MEN/2017/DKW/1714 z dnia 27.11.2017r.
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§ 2.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą złożoną przez Wykonawcę
stanowiącą załącznik do Umowy.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zajęć logopedycznych w ramach danej części zamówienia objętej
ofertą1:
1) przeprowadzenia zajęć …………………., zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze
złożoną ofertą, od dnia …………….. do dnia 21.12.2019r. przy czym godzina zajęć trwa 60 minut,
2) diagnozy zaburzeń rozwojowych,
3) stworzenie indywidualnego planu terapii w oparciu o diagnozę,
4) monitorowanie postępów terapii,
5) udzielanie porad o kontynuacji terapii w domu przez opiekunów dziecka.
6) bieżące informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka,
7) monitorowania udziału uczestników w zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji zajęć,
8) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy, na podstawie wzorów
zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia miesięcznych kart pracy,
9) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć,
Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 01.02.2019r. do dnia 21.12.2019r.
Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć indywidualnych zgodnie z harmonogramem ustalonym z
Zamawiającym, w godzinach ustalonych przez Zmawiającego.

Zapisy wyróżnione kursywą i rozdzielone znakiem ‘/’ stanowią dwie opcje do wyboru, w zależności od tego, czy Wykonawca
będzie jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia. Na skutek wyboru jednej z nich, w podpisanej umowie zostanie zamieszczona
tylko jedna z części zapisu, tj. albo część poprzedzająca znak ‘/’ albo część po nim następująca.
1

Po zakończeniu opracowywania umowy przypisy należy usunąć.

Zamawiający określi liczbę dzieci przydzielonych do terapii oraz liczbę godzin dla poszczególnych dzieci.
Zajęcia odbywać się będą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku lub w domu
rodzinnym/miejscu zamieszkania dziecka.
6. Prowadzone zajęcia muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego dziecka, które określone zostaną na
podstawie diagnozy przeprowadzonej przed zajęciami.
7. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy osobiście.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w formie pisemnej lub elektronicznej dyspozycji
otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z Umowy.
9. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby go reprezentujące lub pozostające pod jego nadzorem
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z sali, w której prowadzone są zajęcia
oraz ponosi odpowiedzialność materialną za mienie stanowiące wyposażenie sali.
4.
5.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.

2.

3.

§ 4.
Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca za wykonany przedmiot umowy otrzyma miesięczne wynagrodzenie,
w wysokości będącej iloczynem liczby przeprowadzonych godzin zajęć i poniższej ceny brutto wynikającej
z oferty Wykonawcy, obejmujące wszelkie koszty wynikające z realizacji umowy przez Wykonawcę (w tym
koszty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, podatki i obciążenia pracodawcy).
1) za część nr __ przedmiotu zamówienia w wysokości _____ zł (słownie: _______________________
złotych ___ /100) brutto za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć
2) za część nr __ przedmiotu zamówienia w wysokości _____ zł (słownie: _______________________
złotych ___ /100) brutto za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć
Cena za 1 godzinę pracy z dzieckiem jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
Wypłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od dnia doręczenia Zamawiającemu rejestr
godzin realizacji zlecenia za dany miesiąc, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do umowy oraz karty ewidencji
prowadzonych zajęć stanowiących załącznik Nr 1 będących podstawą wypłaty wynagrodzenia pod
warunkiem posiadania środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 3 niezbędnych do wypłaty
należnego za dany miesiąc wynagrodzenia, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
Dyrektor PPP w Płońsku zatwierdza miesięczną informację o liczbie przeprowadzonych zajęć z dzieckiem
będącą podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy.
Zamawiający ma prawo weryfikacji wysokości należnego wynagrodzenia.
Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego na rzecz
Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy
dokonana zostanie po uprzednim przekazaniu dotacji na realizację zajęć przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Jeśli nastąpi opóźnienie w przekazaniu dotacji przez MEN środków na realizację zadań,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności w terminie późniejszym niż określony w ust. 3
Wykonawca nie ma możliwości dokonania cesji wierzytelności przysługującej z tytułu należnego mu
wynagrodzenia na osoby trzecie.
§ 5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych na podstawie Umowy
przez Wykonawcę, także bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o terminie. Przedmiotem
obserwacji będzie w szczególności kontrola należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany udostępnić obserwującym dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca winien stworzyć odpowiednie warunki osobom przeprowadzającym obserwację. Zamawiający
zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w ramach którego
Zamawiający jest uprawniony do:
1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy,
2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy,
3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli prawidłowości
wykonywania Umowy.
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§ 6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego albo rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w trybie natychmiastowym na
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podstawie § 7 i 8 - w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto z miesiąca poprzedzającego miesiąc
rozwiązania umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdą niezrealizowaną godzinę zajęć z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za 1 godzinę zajęć.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania albo
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli kara umowna, Zamawiający
może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności Zamawiającego
z tytułu zapłaty kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, kara umowna zostanie
zapłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany w
komparycji Umowy adres Wykonawcy.

§ 7.
Zamawiający może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia z Wykonawcą będącym zarazem osobą prowadząca zajęcia na podstawie Umowy, jeżeli w
okresie obowiązywania Umowy osoba prowadząca zajęcia:
1) została ukarana prawomocną karą dyscyplinarną,
2) została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
lub
3) wszczęto przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
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§ 8.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o następujących okolicznościach:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn mimo
wezwania Zamawiającego,
2) Wykonawca, mimo uprzedniego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków
umowy, nie wykonuje czynności zgodnie z warunkami umownymi.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§ 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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§ 10.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów będą one rozstrzygane przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:
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Karta ewidencji prowadzonych zajęć.
Rejestr godzin realizacji zlecenia.
Oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznania się z przepisami.
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę.
Oferta Wykonawcy.
Zapytanie ofertowe.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

