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  Umowa  

na przygotowanie i prowadzenie  
warsztatów umiejętności wychowawczych 

 
 

zawarta w dniu ………… 2012 roku w Siedlcach pomiędzy  
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
            Panią Marię Gadomską – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
                     w Siedlcach 
a 

……………………   , z siedzibą w …………………., ul. ………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 ……………………. – ……………………………………. 
  
 
 W związku z realizacją w latach 2012 - 2014 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Siedlcach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”, Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się  
do świadczenia usługi polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zajęć warsztatowych  
w zakresie umiejętności wychowawczych, zwanych w dalszej umowy „warsztatami”,  
dla 46 Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!”. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany liczby Uczestników projektu pn.: „Stawiam  
na siebie!”, z zastrzeżeniem, że w danej grupie nie będzie więcej niż 17 osób. 

 

§ 2  

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-
organizacyjnym, osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem 
pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy  
w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
tj. Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Regionalnych 
Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej/ 
Wykonawca oświadcza, że jest zatrudniony w ………………………………., która/y jest 
instytucją uczestniczącą w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o jakiej 
mowa w podrozdziale 2.1.1.3 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 r., niemniej jednak zawarcie niniejszej umowy  
nie powoduje konfliktu interesu ani podwójnego finansowania  (odpowiedni zapis zostanie 

uwzględniony i uzupełniony po wyłonieniu Wykonawcy). 

                                                 
 Paragraf uwzględniony zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą będącym osobą fizyczną, w tym  

   prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli świadczyć będzie usługę osobiście. 
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3. Wykonawca oświadcza, że w momencie zawierania niniejszej umowy nie jest 

zatrudniony w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, 
niemniej jednak zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o przypadku podjęcia pracy w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej/ Wykonawca oświadcza, że jest już zatrudniony w innym/ch projekcie/tach 
współfinansowanym/ch ze środków Unii Europejskiej, niemniej jednak  
nie wyklucza to prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych w ramach 
niniejszej umowy, a jednocześnie łączne zaangażowanie w realizację zadań 
projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie (odpowiedni zapis zostanie uwzględniony  

po wyłonieniu Wykonawcy). 

 
§ 2* 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-
organizacyjnym, osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem 
pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy wykonywana 
będzie przez poniższe osoby: 
1) ……………………………………………. 
2) ……………………………………………. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem …………/Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez …………. pod numerem …….. (odpowiedni 

zapis zostanie wybrany po wyłonieniu Wykonawcy). 

 
§ 3 

Warsztaty, o których mowa w § 1 będą odbywały się w Siedlcach, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i obejmowały w szczególności przekazanie wiedzy na temat 
następujących zagadnień: 

1) kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzica; 
2) wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dziecka; 
3) rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, w tym 

pokonywanie barier komunikacyjnych i aktywne słuchanie; 
4) znaczenie okazywania uczuć, zrozumienia i akceptacji w procesie wychowania 

dziecka; 
5) konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji problemowych; 
6) źródła pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

 
§ 4 

1. Wykonawca będzie świadczył usługę w łącznym wymiarze 73,5 godziny zegarowej  
(w trzech grupach po 24,5 godziny w każdej), zgodnie z harmonogramem ustalonym 
wspólnie przez Strony niniejszej umowy. 

2. Każda grupa Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach warsztatu 
odbędzie 7 spotkań po 3,5 godziny każde. 

3. Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi ustalony zostanie przez Zamawiającego 
w uzgodnieniu z Wykonawcą najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu, niemniej jednak musi ona zostać 
zaakceptowana zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. 

                                                 
*
 Paragraf uwzględniony zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą, który do świadczenia usługi zatrudni inną 

   osobę. 
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5. Wykonawca wyraża gotowość świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszej 

umowy w okresie od dnia podpisania umowy do końca listopada 2012 r., z zastrzeżeniem 
ust. 6 i ust. 7. 

6. Świadczenie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy może obejmować krótszy 
okres w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji projektu pn.: „Stawiam  
na siebie!” bądź zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 13 niniejszej umowy. 

7. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu świadczenia usługi, jednak  
nie później niż do dnia 15 grudnia 2012 roku. 

 
§ 5! 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zleconą usługę osobiście, z należytą starannością, 
zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej 
ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskał  
w związku z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie informacji uzyskanych w związku  
z wykonywaniem usługi, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 wiąże Wykonawcę również po wykonaniu 
przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę. 

 
§ 5* 

1. Wykonawca odpowiada za wykonanie zleconej usługi z należytą starannością, zgodnie  
z najlepszą praktyką i wiedzą, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej 
ofercie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 
powierzył wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi. 

3. Wykonawca, a także osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, zobowiązani są do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskali w związku z wykonywaniem usługi 
będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie informacji uzyskanych w związku  
z wykonywaniem usługi, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 4 wiąże Wykonawcę, a także osoby, o których 
mowa w § 2 ust. 2, również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu  
bez względu na przyczynę. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia karty czasu pracy, której wzór stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy/lub Załącznik Nr 1A w przypadku umowy zawartej  
z Wykonawcą, który do świadczenia usługi zatrudni inną osobę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności Uczestników projektu  
pn.: „Stawiam na siebie!” dostarczonych przez Zamawiającego. 

                                                 
!
 Paragraf uwzględniony zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą będącym osobą fizyczną, w tym 

   prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli świadczyć będzie usługę osobiście. 
*
 Paragraf uwzględniony zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą, który do świadczenia usługi zatrudni inną 

   osobę. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (najpóźniej w następnym dniu) 

informowania Zamawiającego o każdej nieobecności na warsztatach Uczestnika projektu 
pn.: „Stawiam na siebie!”. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia dla każdego Uczestnika projektu  
pn.: „Stawiam na siebie!” arkusza obserwacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 
do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród Uczestników projektu  
pn.: „Stawiam na siebie!” ankiety ewaluacyjnej według wzoru otrzymanego  
od Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Uczestnikom projektu pn.: „Stawiam  
na siebie!” informacji o współfinansowaniu warsztatów przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania zaświadczeń o ukończeniu warsztatów  
przez Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, uwzględniającego wymiar czasowy 
i tematykę warsztatów oraz przekazania Zamawiającemu ich kserokopii potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń wraz  
z potwierdzeniem ich odbioru przez Uczestników warsztatów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o współfinansowaniu 
 warsztatów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 na zaświadczeniach o ukończeniu warsztatu, o których mowa w ust. 7,  
 z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe zamieszczenie na zaświadczeniach  
o ukończeniu warsztatów informacji, o której mowa w ust. 9, Wykonawca wyda 
dodatkowe zaświadczenie z zapisem o współfinansowaniu warsztatów przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

11. Minimalny zakres informacji o współfinansowaniu został określony w Załączniku Nr 3  
do niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Z tytułu wykonywania usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……….. zł brutto (słownie złotych: 
……………………..) za jedną godzinę zegarową przeprowadzonych warsztatów. 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone jako iloczyn faktycznych 
godzin świadczenia usługi i kwoty, o której mowa w ust. 1. 

3. Strony oświadczają, że kwota obliczona według powyższych zasad stanowi całość 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich kosztów 
poniesionych przez Wykonawcę w celu wykonania usługi (w tym np. koszty dojazdów, 
wyżywienia, noclegów i in.). 

 
§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po wykonaniu usługi,  
w oparciu o wypełnioną kartę czasu pracy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego 
prawidłowego wykonania zleconej usługi, na podstawie rachunku/faktury 
przedłożonego/ej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty ostatniej usługi 
zrealizowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rozliczenie finansowe między Stronami nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 7 i ust. 8. 

3. Rachunek/fakturę, o którym/ej mowa w ust. 1 należy wystawić na: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08 – 110 Siedlce; NIP 821-10-21-144. 
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4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

prowadzone przez .................. Nr ...................................................................., w terminie  
do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego/ej rachunku 
/faktury oraz dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

5. Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy 
dzień zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie za realizację usługi jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający jej dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo. 

 
§ 11 

1. Zamawiający ma prawo do kontroli świadczonych usług objętych umową  
na każdym etapie ich realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie realizacji niniejszej umowy poddać ewentualnej 
kontroli dokonywanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 
bądź inne uprawnione podmioty, w tym umożliwić wgląd do dokumentów związanych  
z realizacją niniejszej usługi. 

 
§ 12 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bądź wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa § 13 ust. 2, Wykonawca będzie  
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 8.500,00 zł 
(słownie złotych: osiem tysięcy pięćset). 

2. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na zaplanowane zajęcia w ramach 
warsztatów, będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 270,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt). 

3. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości stawki godzinowej określonej w § 7 ust. 1,  
za każdy przypadek, o którym Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę. 

4. Za nienależyte wykonanie przez Wykonawcę usługi uznane zostanie w szczególności: 
1) spóźnianie się Wykonawcy na zajęcia; 
2) wcześniejsze kończenie przez Wykonawcę zajęć; 
3) nieinformowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestników na zajęciach; 
4) dokumentowanie realizacji usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Niezależnie od kary umownej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na ogólnych 
zasadach za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jeżeli 
rozmiar szkody przekracza wysokość kary umownej. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy,  
w sytuacjach o których mowa w ust. 1 - ust. 4 jest wyłączona w przypadku,  
gdy niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem działania siły wyższej 
lub innych istotnych okoliczności usprawiedliwionych przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy pisemnego porozumienia 
Stron. 



          

  

     

 
 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy bądź pomimo dwukrotnego pisemnego 
upomnienia przez Zamawiającego, nie będzie należycie wywiązywał się z postanowień 
niniejszej umowy. 

3. W przypadku wystąpienia istotnej i uzasadnionej zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – ust. 3 Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
część wynagrodzenia odpowiadającą prawidłowo wykonanej usłudze. 

 
§ 14 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie: 
1) adresu i innych danych dotyczących Stron niniejszej umowy; 
2) zmiany liczby Uczestników, o której mowa w § 1 ust. 2; 
3) harmonogramu świadczenia usługi, o której mowa w § 4 ust. 4; 
4) terminu zakończenia realizacji umowy, o której mowa w § 4 ust. 6 i ust. 7; 
5) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich  

do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego lub Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
oraz do obowiązujących przepisów prawa; 

6) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach 
obowiązujących przepisów prawa; 

7) osób wskazanych w § 2 ust. 2, w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy, wynikających z sytuacji losowych, wskazane przez Wykonawcę 
osoby nie mogą realizować usługi, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji osoby z co najmniej takimi samymi lub wyższymi 
kwalifikacjami*. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
 

§ 15 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  
oraz inne przepisy prawa właściwe dla spraw objętych umową. 

 
§ 16 

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze Stron. 
 
Zamawiający          Wykonawca 
 
 

 

                                                 
*
 Punkt uwzględniony zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą, który do świadczenia usługi zatrudni inną 

   osobę. 


