
 
 

 UMOWA   

na usługę wsparcia psychologicznego dla pracowników socjalnych 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

biorących udział w projekcie finansowanym ze środków EFS 

 

 

W  dniu _______________________________ w Niemodlinie, pomiędzy Gminą Niemodlin, 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100  Niemodlin, NIP: 9910316271, REGON: 

531413194 / Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, 

reprezentowaną przez:   

Panią Edytę Kapuścińską – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 czerwca 2020 r., stanowiącej załącznik 1b do umowy nr 

POWR.02.05.00-00-0335/19-00 o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

________________________________ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: 

________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________________, REGON: ____________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Usługa wsparcia psychologicznego dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Niemodlinie jest w 100% finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Niemodlinie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna 

pomoc społeczna.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą: ,,Usługa wsparcia 

psychologicznego dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Niemodlinie biorących udział w projekcie finansowanym ze środków EFS” (w dalszej 

treści zwana usługą). 

2. Przedmiotem umowy jest określenie zasad świadczenia przez Wykonawcę usługi w 

ilości 90 godzin zegarowych dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niemodlinie (w dalszej treści zwanego OPS).  

3. Zakres usług obejmuje wsparcie psychologiczne dla max. 7 pracowników socjalnych 

w okresie 6 miesięcy, poczynając od listopada 2020 r., tj. od podpisania umowy do 

30.04.2021 r., z tym, że w roku 2020 – 10 godzin, w roku 2021 w okresie I - IV – 80 

godzin, przy czym w okresie tym,  70 godzin Wykonawca  przeznaczy na spotkania z 

pracownikami w siedzibie OPS, a 20 godzin na opracowanie dokumentacji 



 
określającej ścieżkę rozwoju pracownika, jego predyspozycje i umiejętności oraz 

pakiety szkoleń pozwalających na jego rozwój, na przykład: 

a) indywidualna diagnoza psychologiczna dla każdego pracownika,  

b) rozeznanie możliwości pracownika socjalnego i dopasowanie ich do rodzaju 

wykonywanej pracy. 

4. Wykonawca będzie świadczył usługi opisane w § 1 w okresie I-IV/2021 w wymiarze 20 

godzin w miesiącu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ustaleń z Zamawiającym i sporządzenia  

Zamawiającemu comiesięcznie harmonogramu spotkań z pracownikami na dany miesiąc.  

6. Miejscem świadczenia usług będzie siedziba OPS. 

7. Wykonawca udokumentuje realizację usług na formularzu listy obecności ze spotkań, 

wraz z zakresem godzinowym i formularzu potwierdzenia usługi z godzin 

przeznaczonych na opracowanie dokumentacji, o czym mowa  § 1 ust. 3 z zamieszczoną 

informacją, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

8. W systemie miesięcznym, po realizacji usługi w danym miesiącu, poprzez weryfikację list 

obecności na wsparciu psychologicznym, liczb godzin wsparcia psychologicznego, liczb 

godzin przeznaczonych na opracowanie dokumentacji, Zamawiający dokona odbioru  i 

potwierdzenia wykonania usługi Wykonawcy na protokole odbioru usługi wsparcia 

psychologicznego, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Protokół podpisują obie strony 

umowy. 

9. W terminie do 14 dni od dnia zakończenia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

sporządzić pisemny raport z wykonanych usług objętych umową i przekazać go 

Zamawiającemu. 

  

§§  22    

TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa  zzlleecceenniiaa  

Prace objęte przedmiotem niniejszej umowy zostaną zrealizowane do dnia: 30.04.2021 r.  

  

§§  33    

ZZaassaaddyy  wwssppóółłpprraaccyy  

1. Strony zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej umowy.  

2. W związku z intencją stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć 

usługę objętą umową z należytą starannością, zgodnie z przedstawioną ofertą i 

obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania wszelkich 

wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji zlecenia.  

3. Wykonawca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie 

oraz środki (sprzęt i materiały) niezbędne do realizacji jej przedmiotu oraz oświadcza, 

że usługę wykonywać będzie osobiście.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia, w którym będą 

realizowane indywidualne spotkania z pracownikami, w dni robocze w godzinach od 7 

–13. 

1. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku 

należytej staranności przy realizacji prac jeżeli te okoliczności wynikają z:  

a) działania sił przyrody, 

b) nie udzielenia informacji bądź nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 

dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 



 
 

§§  44    

ZZoobboowwiiąązzaanniiee  ddoo  ppoouuffnnoośśccii  

1. Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej 

strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w 

całości bez pisemnej zgody drugiej strony, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub 

nie służy jej realizacji – z zastrzeżeniem udostępniania informacji o Zleceniobiorcy w 

ramach obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej. 

2. Strony umowy zobowiązują się zawrzeć umowę w zakresie przetwarzania danych 

osobowych.  

§§  55    

PPrrzzeeddssttaawwiicciieellee  ssttrroonn  

Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej umowy: 

a) Zamawiający: 

Edyta Kapuścińska, e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl, tel. 77 460 79 45 wew. 22, 

b) Wykonawca: 

______________________e-mail: __________________tel_________________ 

  

§§  66    

WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  

11..  WWyykkoonnaawwccaa  zzaa  wwyykkoonnaanniiee  uussłłuugg  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  §§  11  oottrrzzyymmaa  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee  ww  

wwyyssookkoośśccii  ____________________________zzłł  ((ssłłoowwnniiee::______________________________________________________________________))  

bbrruuttttoo  zzaa  kkaażżddąą  ggooddzziinnęę  wwyykkoonnaanneejj  uussłłuuggii..  

2. Przedmiot umowy określony w §§  11  uusstt..  22  wyniesie łącznie brutto _______________zł 

(słownie: ____________________________________________________________). 

3. Kwota określona w ust. 2 dotyczy całego zamówienia. 
 

§§77    

TTeerrmmiinn  ii  zzaassaaddyy  ppłłaattnnoośśccii  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  

  

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie uussłłuugg  nastąpi  

za każdy miesiąc, za liczbę faktycznie zrealizowanych godzin, na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę na: Gmina Niemodlin ul. Bohaterów Powstań 

Śląskich 37, 49-100 Niemodlin NIP: 9910316271 (nabywca), Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin 

(odbiorca). Do faktury Wykonawca dołączy listy obecności ze spotkań, wraz z 

zakresem godzinowym i formularzu potwierdzenia usługi z godzin przeznaczonych na 

opracowanie dokumentacji. 

2. Zakończeniem usługi w danym miesiącu  jest data podpisania protokołu odbioru usług 

sporządzonego przez Zamawiającego. Protokół podpisują obie strony umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej  faktury VAT, o której mowa w ust. 1.  na konto wskazane przez 

Wykonawcę.  
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§§  88  

Kary umowne 

Strony ustalają następujące kary umowne:  

1. Zleceniobiorca zapłaci kary umowne:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy lub niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

umowy  określonego w § 2, pkt 1 z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,  

2. Zleceniodawca zapłaci karę umowną:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych na zasadach ogólnych, w sytuacji, gdy wysokość zastrzeżonych 

kar umownych jest niewystarczająca do pokrycia powstałej szkody. 
 

§§  99  

WWeejjśścciiee  ww  żżyycciiee  uummoowwyy  

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§§  1100  

RRoozzssttrrzzyyggnniięęcciiee  ssppoorróóww  

Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia związane z wykonaniem tej umowy, a nie 

rozwiązane przez Strony na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

§§  1111    

ZZmmiiaannyy  uummoowwyy  

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian niniejszej umowy w całości lub w części.  

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) – pod rygorem nieważności. 

 

§ 12  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za 

zgodą obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 

niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 

właściwy dla siedziby zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 
 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 

 

 

 


