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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego dotyczące wszystkich części: 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

zawarta w dniu …………2015r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna, reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamienna – Konrada Königa 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy    - Ewy Pawełczyk 

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a ……………………………………………, zam. w …………………………………………….., 

posługującym/-a się numerem PESEL ……………………………………. zwanym/-a w dalszej części 

umowy „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, zgodnie z art. 10 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 1 i 4
1
 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. i 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U.2012.1356 ze zm.) , art./ 10 

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. 2012.124 ze zm.), 

art. 10 i 39-45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 z póź. zm.) w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (rozdział III zadanie 2 

pkt 1) zleca Wykonawcy świadczenie usług polegających na realizacji programu opiekuńczo-

wychowawczego przy ……......................................................... ul. ……………....... w Skarżysku-

Kamiennej, a Wykonawca zobowiązuje się powyższe usługi świadczyć na zasadach określonych w 

niniejszej umowie. Szczegółowy wykaz zadań podlegających wykonaniu na mocy niniejszej 

umowy określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 

do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić program opiekuńczo-wychowawczy, o których mowa w 

ust. 1, od poniedziałku do piątku w godzinach  12
00

- 16
00

 . 

3. W ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się realizować cele i 

zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, godziny zajęć oraz liczbę uczestników zajęć 

Wykonawca zobowiązuje się dokumentować w dzienniku zajęć, który podlega kontroli 

Zamawiającego. 

 

§ 2  

Podwykonawcy 
a*. Wykonawca wykona zadanie wynikające z zawartej umowy osobiście. 

b*. W imieniu Wykonawcy zadanie wynikające z zawartej umowy wykona: ………………..  

. 

*- dokonać właściwych skreśleń. 

 

§ 3 

Czas obowiązywania umowy 

 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 29 maja 2015r.  
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§ 4  

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne, określone w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, wynoszącą …………………….. zł (słownie: 

………………………. zł). Rozliczenie dokonywane będzie po zakończeniu każdego miesiąca 

realizacji umowy na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę i doręczonego 

Zamawiającemu Płatność nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu rachunku wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 3. Rachunek winien być 

każdorazowo dostarczony Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 

następuje rozliczenie. Rozliczenia dokona Zamawiający po dokonaniu stosownych potrąceń, 

wymaganych przepisami prawa. 

2. Uwzględniając ilość miesięcy, miesięczne wynagrodzenie brutto/ brutto brutto. Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy w 2015r. nie przekroczy miesięcznie kwoty brutto brutto 2093,70 

zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote 70/100). Wynagrodzenie wypłacane będzie ze 

środków przewidzianych w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2015 (dział 851 rozdział 

85154 §4170, §4110, §4120). 

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 1 jest każdorazowo 

dostarczenie Zamawiającemu, wraz z rachunkiem, rozliczenia powykonawczego (sprawozdanie) za 

dany miesiąc, potwierdzonego przez  Dyrektora placówki i Naczelnika Wydziału Edukacji i 

Zdrowia, jak również wykazu tematów zajęć, terminów i godzin, w których odbywały się zajęcia 

(w miesiącu kalendarzowym objętym rozliczeniem) oraz informację o liczbie osób uczestniczących 

w zajęciach w miesiącu objętym rozliczeniem 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie Wykonawcy w wysokości 

pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych i składki na ubezpieczenie 

społeczne, o ile obowiązek ich poniesienia wynika lub wyniknie z przepisów prawa. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy. Pokrywa ono w szczególności wszelkie koszty, które Wykonawca 

poniesie celem wykonania umowy, w tym wszelkie obciążenia podatkowe Wykonawcy, koszty 

dojazdów itp. 

6. W przypadku jeżeli umowa nie będzie realizowana w pełnym miesiącu wynagrodzenie miesięczne 

zostanie proporcjonalnie zmniejszone w stosunku do dni roboczych w danym miesiącu. 

 

§ 5  

Poufność 

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy (wobec osób trzecich) wszelkie informacje o 

osobach korzystających z usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, w 

tym osobach uczestniczących w zajęciach, o których mowa w § 1 umowy, jak również wszelkie inne 

informacje, o których poweźmie wiadomość w związku z realizacją niniejszej umowy, chyba że 

obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa lub zarządzenia 

właściwego organu. 

§6  

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca uprawniony jest od odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość w przypadku, 

gdy: 

a) Wykonawca nie wykonuje umowy, 

b) Wykonawca nienależycie wykonuje zobowiązania określone umową, mimo wyznaczenia mu 

terminu do zmiany sposobu wykonania umowy, 

c) Zaistnieją inne okoliczności, które zgodnie z postanowieniami umowy lub przepisami prawa 

uprawniają Wykonawcę do odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienia od umowy lub bezterminowe uprawnienie w tym względzie. 

Odstąpienie wymaga oświadczenia na piśmie pod rygorem  nieważności. 
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§ 7 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 

 

Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy jeżeli Wykonawca z przyczyn losowych np. 

(choroby) nie jest w stanie realizować zadania. Wykonawca będzie zobowiązany odpracować w 

innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W takim przypadku dopuszcza się w ramach 

trwania umowy możliwość odpracowania w dni wolne lub wydłużenie ilości godzin w dni nauki 

szkolnej. 

 

§ 8  

Kary umowne 

 

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kar umownych: 

a) w przypadku niewykonania umowy lub wykonania umowy przez Wykonawcę w mniejszym w 

wymiarze godzin, niż określone w umowie – w wysokości 30% wynagrodzenia miesięcznego, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w  § 5 umowy – 

wysokości  500,00 zł (pięćset  złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość 

kary umownej, do wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z roszczeniem Wykonawcy  o zapłatę 

wynagrodzenia, chociażby roszczenie o zapłatę kar umownych było niewymagalne. 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) 

otrzymuje Wykonawca, a 3 (trzy) Zamawiający 

5. Integralną częścią umowy są: 

a) Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1, 

b) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, 

c) Harmonogram zajęć + sprawozdanie . 

 

 WYKONANWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 
Ujęto w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii  na rok 2015 

Dział 851 rozdział 85154 §4170, §4110, §4120 
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(pieczątka organizacji /jednostki)\ 

 

Harmonogram realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego 
 
 

Lp. Miesiąc Planowane zajęcia (tematyka) 

1.  Luty 2015 

III tydzień 
 

 

 

IV tydzień 
 

2.  
Marzec 

2015 

 

I tydzień 

 

 

 

II tydzień 

 

 

 

III tydzień 

 

 

 

IV tydzień 

 

 

3.  
Kwiecień 

2015 

I tydzień 
 

 

II tydzień 
 

 

III tydzień 
 

 

IV  tydzień 
 

 

V  tydzień 
 

 

4.  Maj 2015 

I tydzień 
 

 

II tydzień 
 

 

III tydzień 
 

 

IV  tydzień 
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Skarżysko – Kamienna dn. .......................... 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  ZADANIA 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Imię i Nazwisko / Nazwa instytucji  

Nazwa programu  

Miejsce prowadzenia zajęć  

Termin prowadzenia zajęć  

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć  

Średnia liczba uczestników uczestniczących w zajęciach  

Godziny realizacji programu opiekuńczo-

wychowawczego 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................... . 

   ..................................................      ............................................... 
             podpis dyrektora placówki          podpis osoby realizującej zadanie 
 

                                                 

 dotyczy instytucji, która otrzymała dotację 
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