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SDD/PR/TCM/ZO/01/2018    Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

 

Umowa nr …… 

 

na specjalistyczne usługi psychologiczne w dziedzinie seksuologii dla Uczestników 

Projektu pn.: „Trening czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych 

w Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej.  

 

zawarta w dniu ………2018 r. w Nowej Sarzynie pomiędzy: 

Stowarzyszenie „Dobry Dom”, 37-311 Wola Zarczycka 129A, wpisanym przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000197865, NIP: 635-16-22-813, Regon: 276803564, reprezentowanym przez:  

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez:  

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

o następującej treści:  

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku 

postępowania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 

– 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do 

usług społecznych i zdrowotnych.  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie specjalistycznych usług 
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psychologicznych w dziedzinie seksuologii dla Uczestników Projektu pn.: „Trening 

czyni mistrza”, zamieszkałych w Mieszkaniach treningowych w Nowej Sarzynie 

i Woli Zarczyckiej, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, 

nr projektu RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 w okresie od dnia 01.05.2017 do dnia 

31.12.2018  r.  

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 

świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych w dziedzinie seksuologii dla 

48 Uczestników Projektu pn.: „Trening czyni mistrza” w ilości min. 288 godz., max. 

384 godz. na rzecz Zleceniodawcy. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy 

określa Zapytanie ofertowe i Oferta wykonawcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa  

w ust. 1 zgodnie z najlepszymi praktykami i metodyką dydaktyczną właściwą dla 

przedmiotu umowy.  

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług podczas 

ich realizacji. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Zapytania 

ofertowego. Zleceniobiorca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, 

zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do 

wykonania przedmiotu zamówienia z dochowaniem najwyższej staranności. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie 

niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem 

oraz środkami finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest współdziałać z Zleceniodawcą i uwzględniać jego 

uwagi i spostrzeżenia. 

 

§ 3 

Zleceniobiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do 
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kontroli prawidłowości realizacji Projektu. 

 

§ 4 

Zleceniodawca dostarczy bezpłatnie Zleceniobiorca, w uzgodnionych przez Strony 

terminach i w sposób, który nie opóźni wykonywania przedmiotu umowy, wszelkie 

posiadane przez niego materiały, informacje i dokumenty niezbędne do wykonania 

niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy od ………………. 2018 r. do 

31.12.2018 r.  

 

§ 6 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą: 

a) w maksymalnej wysokości: ………………………….. zł brutto (słownie: 

………………….………….………. zł brutto) za całość zamówienia, 

b) cena jednostkowa usługi (za 1 godz.) wynosi: …………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………..… zł brutto). 

2. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zleceniobiorcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany przedmiot Umowy, obliczony jako iloczyn 

liczby faktycznie zrealizowanych godzin i wskazanej w ofercie ceny za 1 godzinę 

usługi w wysokości …………….. zł brutto (słownie: .................................................................). 

3. Kwota wskazana w ust. 1 pkt b obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Zleceniobiorca mając możliwość 

uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie 

niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt b obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa nie podlega zmianie oraz 

waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 

5. Zleceniodawca nie udziela zaliczek.  
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§ 7 

1. Zleceniobiorca uprawniony jest do wystawienia faktury / rachunku za częściowo 

wykonywaną usługę odpowiednio do przepracowanych godzin na podstawie 

przedłożonego wykazu przepracowanych godzin oraz dokumentacji potwierdzającej 

realizację przedmiotu umowy.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie 

przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od daty przedłożenia oryginału 

prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej faktury / rachunku.  

3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury / 

rachunku na rachunek bankowy wskazany w fakturze / rachunku Wykonawcy.  

4. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

5. Za opóźnienie w zapłacie faktur Zleceniobiorca może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej.  

6. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury / 

rachunku, o której mowa w ust. 1 faktura / rachunek zostanie uznana za wystawioną 

nieprawidłowo i zostanie zwrócona Zleceniobiorcy celem korekty, bez obowiązku po 

stronie Zleceniodawcy zapłaty odsetek za okres, w którym Zleceniobiorca dostarczy 

wymagane dokumenty wraz z prawidłowo wystawioną fakturą / rachunkiem.  

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury / rachunku zostanie 

pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy 

zamieszczone w § 8 umowy. 

 

§ 8 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

a) w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku 

nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020,  

b) w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku  

nieprzestrzegania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie 

maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 
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projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych 

podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie,  

c) przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy – w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz 

Zleceniodawcy w ustalonym wymiarze godzinowym,  

d) w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku 

realizowania przez Zleceniobiorcę umowy niezgodnie z harmonogramem, 

e) w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku nie 

wykonywania przez Zleceniobiorcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności 

nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zleceniodawcy zgłaszanych podczas 

usług psychologicznych w dziedzinie seksuologii dotyczących indywidualnych 

potrzeb Uczestnika, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia usług 

psychologicznych w dziedzinie seksuologii, jakichkolwiek nieuzasadnionych  

opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz nie informowaniu 

o nieobecnościach, 

f) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości usług psychologicznych 

w dziedzinie seksuologii lub nieprawidłowości w tym zakresie Zleceniodawca 

wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie płatności, 

g) w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy określonego w umowie, 

h) w przypadku naruszenia obowiązków przez Zleceniobiorcę określonych 

w umowie Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną 

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego 

w umowie, 

i) w przypadku nie wykonania usług psychologicznych w dziedzinie seksuologii 

w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia (przy czym o przyjęciu uzasadnienia 

lub jego odrzuceniu decyduje wyłącznie Zleceniodawca) Zleceniobiorca zapłaci 

na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 30% łącznego 

wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego w umowie,  

j) w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody 

Zleceniodawca zastrzega możliwość dochodzenie odszkodowania 
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przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zleceniodawca na skutek działania 

lub zaniechania działania Zleceniobiorcy oraz pokrycia wszelkich kosztów 

poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z przygotowaniem usług 

psychologicznych w dziedzinie seksuologii w innym terminie,  

k) zastrzegające Zleceniodawcy możliwość potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Zleceniobiorcy,  

l) zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zleceniodawcę do 

wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zleceniodawca na skutek działania lub 

zaniechania Zleceniobiorcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa 

Zleceniodawcy przewyższająca wartość umowy Zleceniodawcy ze 

Zleceniobiorcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez 

Zleceniodawcę w związku z przygotowaniem usług psychologicznych 

w dziedzinie seksuologii w innym terminie,  

m) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zleceniodawcę w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków 

podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zleceniodawcę 

jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania usług 

psychologicznych w dziedzinie seksuologii i realizacji przedmiotu umowy 

niezgodnie z ustalonym harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych 

wymagań Zleceniodawcy zgłaszanych podczas usług psychologicznych 

w dziedzinie seksuologii dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, 

programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia,   

n) zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich 

materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. 

Zleceniobiorcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.  

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną:  

za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zleceniodawca - w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 pkt a (maksymalna wartość przedmiotu umowy).  

3. Kary umowne do których zapłacenia zobowiązany będzie Zleceniobiorca mogą być 

potrącane przez Zleceniodawcę z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę - na 

podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu 

stosownego oświadczenia.  

4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy 
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zapłacie faktury / rachunku dotyczącej realizacji tego zamówienia.  

5. Zleceniobiorca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni 

od dnia otrzymana pisemnego wezwania Zleceniodawcy.  

6. Zleceniodawca uprawniony jest do dokonania potrącenia wierzytelności 

przysługującej Zleceniodawcy z tytułu kar umownych z wynagrodzeniem należnym 

Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy.  

7. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 

 

§ 9 

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość 

powstałej szkody. 

 

§ 10 

Zleceniodawca nie wyraża zgody na dokonywanie przez Zleceniobiorcę cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, w tym także w zakresie prawa do 

wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 

§ 11 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych 

w treści niniejszej umowy. Poza przypadkami wymienionymi w paragrafach 

poprzedzających: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) Zleceniobiorca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania ze strony 

Zleceniodawcy,  

b) Zleceniobiorca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, 

oraz nie stosuje się do decyzji Zleceniodawcy,  

c) Zleceniobiorca wykonuje umowę niezgodnie z opisem Zapytania ofertowego, 

2) Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca 

pozostaje w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktury ponad 21 dni i mimo 

dodatkowego wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 

30 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
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takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

3. Zleceniodawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zleceniobiorca 

nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  

2) rozliczenia się z Zleceniobiorcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 

wykonanych usług. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zleceniobiorca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12 

1. Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie 

dotyczącym:  

1) zmiany wynagrodzenia: 

a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;  

2) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 

zmianie w przypadku: 

a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany 

obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej 

a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);  

b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych 

uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach 

wymienionych w Zapytaniu ofertowym;  

c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, 

niepokoje społeczne, działania militarne itp.);  

d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy;  

e) zmiany terminu realizacji projektu; 
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3) zmiany harmonogramu realizacji umowy; 

4) zmiany ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy jednak nie 

więcej niż o 10 osób;  

5) zmiany terminu i zasad płatności: 

a) w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zleceniodawcy, z przyczyn 

od niego niezależnych;  

b) zasad płatności (Zleceniodawca informuje, że termin płatności 

wynagrodzenia Zleceniobiorcy uzależniony będzie od terminu wpłynięcia na 

konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Zleceniobiorca i może ulegać opóźnieniom); 

6) zmiany przedmiotu zamówienia: 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym 

wpływ na przedmiot zamówienia. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zleceniodawcy do dokonania takich zmian, ani nie 

może stanowić podstawy roszczeń Zleceniobiorcy do ich dokonania.  

3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez 

strony stosownego protokołu.  

4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: 

………………., tel. ………….. e-mail:  …………..@dobrydom.org  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: 

………............, tel. …............. e-mail: ...............................  

3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej 

umowy i nie wymaga jej aneksowania.  

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  
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3. Umowę sporządzono w .......... jednobrzmiących egzemplarzach - trzy egzemplarze dla 

Zleceniodawcy i …..... egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

…………………………………      ………………………………… 
(Zleceniodawca)       (Zleceniobiorca) 
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