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Wzór
Załqcznik Nr 5 do zapytania ofertowego

UMowA
o świadczenie Usług Nr PC.l174, ,.. .2017

Zawarta w dniu ...... roku w Wągrowcu,
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zaprĄania ofertowego na podstawie art.

4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 zpóżn.zm.)
pomiędzy:

Powiatem Wągrowiecktm z siedzibą ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowcu,
w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1,

NIP 766-1 6 -46-429, REGON 63955 1 780,

replezentowanę przez Panią Edytę Owczarzak- Dyrektora PCPR
zwanę dalej rrZamawiaj ącym"
a

Reprezentowanym przez
zwanym(ą) dalej,,Wykonawcą"

§1
1.Umowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznęgo, realizowana

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
plojekt pn. ,,Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy
zastępczęj, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"
Nr RPWP. 0 7 .02.0 I -3 O -OO28 l t 5, zwanego dalĄ P roj e ktem.

2.Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług terapeutycznych
i psychoedukacyjnych realizowanych w ramach w/w Projektu oraz wobec Uczestników
tego Projektu

3. Szczegołowy przedmiot umowy obejmuje:

- w ramach usług terapeutycznych prowadzenie terapii rodzinnej w zakresie
problematyki rodzinnej, aw szczególności trudności we wzajemnych relacjach, sl.tuacji w
rodzinie oraz pomocy w znalezieniu sposobu efektywnego radzenia sobie z problemami;

- w ramach usług psychoedukacyjnych - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
wobec podmiotów sprawujących rodzinną pleczę zastępczą oruz zajęc w formie spotkań

indywidualnych i zajęć warsztatowych dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

i opiekunów zastępczy ch.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie

z wmaganiami okre ślonymi w zapytariu ofertowym.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Załnawiającemu comiesięcznych
protokołów z postępu reaIizacji Umowy (wgzałącznika do niniejszej Umowy*).

6. Strony zgodnie ustalają, iz usługi, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszej Umowy,
realizowane będą w okresie od lipca 2017 do grudnia 2018 roku.

§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze merytorycznel kadrowe

i spełnia wszelkie kwalifikacj e oraz posiada doświadczenie zawodowe, zapewniające
prawidłowy przeb i e g r e alizacji przedmiotu nini ej szej Umowy.

2. Wykonawca wykonuje zlecone mu usługi (patrz § 1) osobiście (poprzez posiadany własny
kapitał kadrowy), Powierzenie zobowtązań wynikających z Umowy podmiotowi

trzeciemu j ęst niemożliwe.
3. Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (patrz § 1) samodzielnie, bez bezpośredniego

kierownictwa ze strony Zamawiającego, z zastrzężeniem § 1 ust. 4 Umowy, przy

obowiązku zachowani a należytĄ staranno ś ci zawo dowej .

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za jakość

iręzu|tat usług wykonywanych w ramach niniejszej Umowy, a także pełne ryzyko
gospodarcze, wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, za świadczone usługi.

5. Wykonawca uprawniony jest do pozyskiwania informacji i wglądu w niezbędną

dokumentację personalną podmiotów korzystających bezpośrednio z Jego usług, na

potrzeby pełnego i prawidłowego realizowania swych zadań objętych niniejszą Umową.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy słuzbowej co do powziętych

informacji, przekazanych danych personalnych i podejmowanych działań w zakresie

podmiotów korzystających bezpośrednio z Jego usług oraz do przesttzegania przepisów

ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016 poz. 922).

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów niniejszej Ustawy, poniesie On

pełną odpowiedzialność za wszęIkie szkody powstałe wobec Zamawiającego i osób

trzecich.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli

realtzacjt
niniejszej umowy i udostępni wszelką związanąztym dokumentację w okresie

wynikającym z odrębnych przepisów na żądanie uprawnionej instl,tucji.

8. ZamawtĄący zastrzega sobię prawo rozwiązania niniejszej umowy bęz okresu

wypowiedzentaze
skutkiem natychmiastowym w określonych niZej przypadkach:

a. w sytuacji działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającęgo,

b, braku realizacji zamówienia publicznego,
c. w przyp adku i stotny ch zastr zeżeń związany ch z r e alizacj ą pr ze z Wykonawc ę

na zlecenie innego Zamawiającego wcześnlej zawartej umowy obejmującej podobny
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zakres świadczeń, jezeli Wykonawca swoim zaniechaniem lub nienależytym

wykonaniem zamówię nia v,ryrządził Zamawiaj ącemu szkodę i j ej nie naprawił.

9. W okresie realizacji niniejszej Umowy, o którym mowa w jej § 1 ust. 6, Wykonawca

oświadcza, że zaangńowanie zawodowe kadry w realizaaję wszystkich projektów

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych

żródęł, w tym ze środków własnych Wykonawcy azy innych podmiotow, nie przekroczy
wymiaru 276 godzin miesięcznie.

§3

1. Cena jednostkowa za I godzinę usług, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3 Umowy, wynosi
zł brutto (słownie:

). Cena ta obejmuje wszystkie
koszty związane z wykonaniem usługi, zgodnie z waruŃami realtzacji zamówienia,
stanowiącymi załącznik do niniejszej Umowy.

2. Strony ustalają, że łączne zobowiązania finansowe Zamawiającego nie mogą przelłoczyĆ
kwoty stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa wyżej i ilości godzin
świadczonych usług przęz Wykonawcę wobec uczestników Projektu, o których mowa
w § 1 ust. 3. Maksymalna wartoŚĆ brutto przedmiotu Umowy wynosi ..,. zł
(słownie: ....,......).

3. Zapłata następować będzie w systemie miesięcznym, w terminie 14 dni od dnia wpłyrł'u

do siedziby Zarnawiającego Faktury VAT / Rachunku wraz z załączonym protokołem

postępu realtzacjt przedmiotu Umowy w zakończonym miesiącu, o którym mowa w § 1

ust. 5 Umowy, na wskazany na Fakturze YATI Rachunku numęr konta bankowego

Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4-6.

4. Wykonawcazobowiązuje się przedłożyc Fakturę VAT / Rachunek wrazz protokołem,

o którym mowa w § 1 ust.5 Umov,ry najpóżniej do 5 dnia miesiąca następującego po

miesiącu objętym rczltczęnięm. Faktura VAT powinna być wystawiona na NABYWCĘ:

Powiat Wągrowiecki, ul. Kościuszki 15,6ż-100 Wągrowiec, NIP 7661963101

a dalej powinien być wskazany ODBIORCA usługi: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Wierzbowa I, 62,100 Wągrowiec.

5. Płatność za m-aę grudzień 2017 i grudziei 2018 zrealtzowal7a zostanie najpÓŹniej do 29 .

dnia tego miesiąca, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej dostarczyć

do siedziby Zamawiąącego dokumenty, o ktorych mowa wyżej.

6, Wprzypadku:

1) wystawienia Faktury VAT / RachuŃu zbłędami, zalowno w zakresie merytorycznym
jak i finansowym i konieczności wystawieniaprzez Wykonawcę dokumentu korygującego

2) braku środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego (UE + BP)
na wyodrębnionym dla Projektu, rachuŃu bankowym Zamawiającego

płatnośó miesięczna moze zostac zrealizowana z opożnieniem, i bez zastosowania

konsekwencji wobec Płatnika w postaci naliczęnia odsetek za zwłokę.

7.Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w realizacji
pTzez Zamawiającego płatności, zgodnle z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem

okoliczności wskazanych wyżej .
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§4
1. W przypadku niewykonania bądź nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

nieprawidłowej lub niekompletnej realizacji zamówienia publilznęgo, w szczęgolności,
jeże|i nie zostaną zrealizowanę przez Wykonawcę świadczenia wskazane w warunkach

reallzaejl zamówienia, stanowiącychzńąaznik do niniejszej Umowy, albo w przypadku

odstąpienia Wykonawcy od Umowy z powodów obiektywnie nie leżących po stronie

Zamawiającego, Zamawiający oprócz przesłanki do rozwiązania Umowy i odstąpienia od

obowiązku płatności za ntezręaIizowaną, bądż nienalezycie zrea|tzowaną częśó

przedmiotu Umowy, ma prawo do naliczęnia kary umownej w wysokości I0 %

maksymalnej wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust.2 Umowy.

ż. Wykonawcy przysługuje - oprócz roszczenia o zapłatę w wysokości odpowiadającej

zręallzowanemu już zabesowi przedmiotu Umowy - prawo naliczęnia kary umownej

wwysokości I0 oń maksymalnej wartości brutto przedmiotu Umowy, określonej w § 3

ust.2 Umowy,w przypadku odstąpienia od Umowy przezZamawiająaęgo z powodów nie

leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem wystąpienia przesłanek obiektywnie

uzasadniających rozwiązante umowy, a niedających się przewidzieć na etapie jej

zawarcia, w szczęgolności w przypadku jakichkolwiek zastrzężeń zgłoszonych przez

Organ Kontrolny Projektu (IŻ PO), wobęc Zamawtającego, będącego Beneficjentem

Projektu.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogolnych Kodeksu

cywilnego, odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar

umownych, w sytuacji gdy kary umowne będą niższe od rueczywiście poniesionej ptzez

Zamawiającego szkody.

4. wykonawcavulrrażazgodę, aby ewentualne naliczone kary umowne, zamawiający mógł

potrącić z należne go Wykonawcy wynagro dzenta.

§5

1.Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,

której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpió v,ryłącznie jeżeli Zarlawiający
przewidział mozliwość dokonania takiej zmiany na warunkach określonych w niniejszej

umowie.

2. Wszelkię zmtany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewazności.

§6

Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy strony zobowięują się rozwtązac

w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą

rozstrzyganę przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawtającego.
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§7
W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodęksu Cywilnego , a także postanowienia wynikaj ące z waruŃów określonych w treści

zapytanla o ferto we g o, w wyniku które go zo stała zaw arta nini ej s za umowa.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Podpis Zamawtającego Data i podpis Wykonawcy

*wg wzoru ustalonego w momencie podpisywania niniejszej Umowy


