
 
 

 

Wzór umowy:                                                                                            Załącznik Nr 3 do umowy 
    
  
 

  
 UMOWA nr  

 z dnia :    
 

zawarta pomiędzy: ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy ” Zamawiającym”,  
a  ……………………………………………………………………………………………………. 
  zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 81a 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na świadczeniu usług pomocy 

psychologicznej dla  rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w 
ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -
2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. 

2. Strony ustalają, iż wymiar godzinowy świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 wynosi 

40 godzin zegarowych miesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy 320 godzin 

zegarowych w okresie od 10 maja 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. . Pozostałe szczegóły 
dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  określa ogłoszenie o zamówieniu z dnia 
16.04.2020 r. .  

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

a) oferta Wykonawcy z dnia : …………………….; 

b) ogłoszenie o zamówieniu z dnia : ………………….. r. . 

4. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

                                                
1 Umowa zawierana z zastosowaniem zapisów sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Wartość tożsamych, planowanych zamówień w jednostce 
przekracza 20 tys. zł netto i jest mniejsza niż 50 tys. Zł netto. 



 
 

 

5. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania dokumentów dotyczących realizacji umowy 

zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014 – 2020, również na oficjalnej korespondencji związanej z realizacją 

przedmiotu umowy. Wymienione zobowiązania nie wykluczają używania na dokumentach 

związanych z realizacją umowy logo i danych na temat Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o projekcie, o którym mowa 

w ust. 1. 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia 
podpisania umowy do dnia: 31 grudnia 2020 r. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości nie większej niż ………. zł brutto (słownie złotych:  

…………………..), VAT …………………..zł  

2. Wynagrodzenie brutto , o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu kwoty za świadczenie 1 

godziny zegarowej usług doradztwa psychologicznego, tj…………..  zł brutto i łącznej, 

zaplanowanej do realizacji w okresie obowiązywania umowy liczby godzin świadczenia 

usług, tj. 320 godzin. 

3. Strony ustalają, iż wymieniona w ust.1 kwota wynagrodzenia pokrywa jednocześnie koszty 

dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy.     

§ 4 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1, p, będzie płatne przelewem w częściach w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej częściowej faktury 

VAT/rachunku , na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. 
 
 Faktura VAT wystawiona będzie na: 

 
Nabywca:  
Gmina Namysłów 
ul. Stanisława Dubois 3 
46-100 Namysłów 
NIP: 752-13-59-204 

 
Odbiorca faktury:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie 
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 



 
 

 

 
 

2. Strony ustalają, iż częściowe faktury VAT/rachunki, o których mowa w ust. 1 będą 

wystawiane zbiorczo raz w miesiącu po wykonaniu zaplanowanych do realizacji w danym 

miesiącu usług, zgodnie z kwotą za świadczenie 1 godziny zegarowej usług doradztwa 

prawnego, o której mowa § 3 ust. 2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną 

ilość godzin zrealizowanych w danym miesiącu. 

3. Podstawę do każdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty 

wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na 

podstawie miesięcznego protokołu zdawczo-odbiorczego (zał. nr 1 do umowy), przekazanie 

Zamawiającemu sprawozdania, ewidencji wykonanych godzin pracy i rejestru wykonanej 
pracy. 

4. Strony określają następujący sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w formie 

pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, miesięcznej informacji zawierającej 

ewidencję liczby godzin świadczenia usług  za każdy miesiąc kalendarzowy 

obowiązywania niniejszej umowy,  

2) w informacji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się liczbę godzin zegarowych, 

(trwających 60 minut każda) świadczenia usług, z przypisaniem godzin do 

konkretnych dni, rozumianych jako daty kalendarzowe, w których usługa była 

wykonywana; 

3) informację, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu  

po zakończeniu świadczenia usługi, w miesiącu, którego dotyczy informacja; 

4) złożenie informacji, o której mowa w ust. 1, poprzedza wypłatę wynagrodzenia 

i stanowi warunek jego wypłaty. 

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu rachunku/faktury VAT jest: Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 
§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego   
w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego  
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie 
określonym w wezwaniu. 



 
 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących 

przypadkach:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust.1 

b) niewykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu, zgodnie z zapisem §11 ust. 

2 - w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, 

c) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1. 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 

wszelkie nieprawidłowości w realizacji niniejszej umowy .  

3. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. b) i c) może 

zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany 

pisemnie. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 

naliczoną na zasadach określonych w ust. 1 lit. b). 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
§ 7 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

   1) ze strony Zamawiającego:  

   2) ze strony Wykonawcy :  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  
 

§ 8 



 
 

 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  
a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, których 

nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy oraz w związku z przyczynami 

leżącymi po stronie Zamawiającego lecz przez Zamawiającego niezawinionymi 
b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie 

Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez 

Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu 

wykonania, 

c) zmiany odnoszące się do zakresu usług, co może być podyktowane względami 

merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności potrzebą odbiorców pomocy, 

d) zmiany dotyczące średniej liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu, co 

może być podyktowane względami merytorycznymi lub organizacyjnymi, w 

szczególności potrzebą odbiorców pomocy, które to zmiany nie wpłyną na ogólną 

liczbę usług zaplanowanych do realizacji w ramach niniejszej umowy, 

e) zmiany oznaczeń stron ze względów formalno- prawnych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także  

w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 

instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest 

zamówienie, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji 

Zarządzającej lub/i Pośredniczącej, 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 



 
 

 

 
§ 10 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez 

sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego. 
 

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

                 Zamawiający                                      Wykonawca 

 
  



 
 

 

Wzór: 
                                                  Załącznik nr 1 do umowy  
                                                    
                                                  z dnia: . 

 
                           
                                     Miesięczny protokół zdawczo-odbiorczy  
 
sporządzony w dniu …………………… 2020 roku w Namysłowie  
 
w sprawie odbioru przedmiotu umowy  Nr ………………..  z dnia ………….. roku  
 
za miesiąc ……………………….. 
 
Zamawiający:   
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 
 
Wykonawca:   
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i 
dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. 

 
1. Wykonawca zrealizował przedmiot umowy a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń 

stwierdzając, że usługa w miesiącu ……………………………..wykonana została zgodnie 
z zawartą umową * 

 
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy: 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
3. Wykonawca w terminie do ................................................... uzupełni i poprawi przedmiot 

umowy zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi  w pkt. 2 niniejszego protokołu. 
* 

 

 
Ze strony Zamawiającego     Ze strony Wykonawcy 
 
  
…………………………………..    ………………………………. 
  



 
 

 

Wzór                                        
                                                                 Załącznik nr 4 do umowy Nr   
                                    
                                                                 z dnia: …………………………. 

 

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla  rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja 
Społeczna. 

UMOWA Nr …………………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………….. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie 

jest Pani Zofia Sławenta -Birska, kontakt:  
e-mail: daneosobowe@opsnamyslow.pl  telefon: 77 4107 502 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie 

przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji 

Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 

zakończonego Projektu; 
 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 



 
 

 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 
Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do 
wiadomości. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  
 

 
 
Miejscowość, data     
 
………………………    ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 
  



 
 

 

wzór                                                    
 
                                                                      Załącznik nr 3 do umowy   
                                    
                                                               z dnia : ………………………….. 

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej  dla  rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja 
Społeczna. 

Umowa Nr ……………… z dnia …………………….. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):………………………….………………………………….. 
 
 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
 

Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 
gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 

Imię i nazwisko  :  

……………………………..………………………. 
Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 
 
 
Miejscowość,  data  ………………………    

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

 Pieczęć i podpisy osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 


