
Zał. Nr 3  

do zaproszenia 

UMOWA Nr……………… 

Zawarta dnia ………………..w Białej Podlaskiej pomiędzy Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej  

z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, reprezentowanym przez Joannę Sęk – p.o. Dyrektora Sądu, 

zwanym dalej  „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NIP:………………………………………………………………..REGON:……………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1579) o treści następującej: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu pracy 

wychowawczo-dydaktycznej i działalności terapeutycznej dla uczestników Ośrodka 

Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22. 

2. Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest między innymi do: 

a) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy 

Ośrodka Kuratorskiego; 

b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć; 

c) współpracy z całym personelem ośrodka. 

3. Prowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji odbywać się będzie  

w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. i od 02 września 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r. w wymiarze 8 godzin zegarowych miesięcznie czyli  łącznie 80 godzin 

zegarowych ( 2 godziny tygodniowo). 

 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zleconych zadań. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, przepisami prawa oraz najwyższymi standardami 

przyjętymi w tego typu działaniach. 

3. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku, Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za  

zapewnienie bezpieczeństwo uczestników zajęć. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia 

przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu 

materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych w Ośrodkach. 

5. Strony umowy zgodnie zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej umowy, 

udzielać sobie wzajemnie wyjaśnień i informacji niezbędnych przy realizacji niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, że 

względem osoby, która świadczy usługę będącą przedmiotem umowy zostało wszczęte 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust.6 Wykonawca wskaże osobę spełniającą warunki 

określone w Załączniku nr 1 do umowy w celu wykonania przedmiotu umowy, chyba, że 

przedmiot umowy wykonuje osobiście, wówczas umowa ulega rozwiązaniu z dniem powzięcia 

informacji w powyższych okolicznościach. 

 

 

 



§ 3  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Maksymalna wartość przedmiotu Umowy brutto wynosi:…………………zł (słownie: 

………………………………………… ) rocznie.   

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę (stawka godzinowa wg formularza ofertowego) z tytułu 

wykonania przedmiotu Umowy wynosi brutto:…………………………..zł (słownie: …………………………………………) 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stawki godzinowej wskazanej w ust.3 za rzeczywiście 

przepracowane godziny objęte przedmiotem Umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie z dołu w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia 

przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z dokumentem 

potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Dokumentem, o którym mowa w ust. 5 będzie protokół odbioru sporządzany jeden raz  

w miesiącu. Wykonawca w protokole wskaże liczbę rzeczywiście wykonanych roboczogodzin 

potwierdzonych przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację zamówienia. 

7. Osobą upoważnioną do nadzoru realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: 

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

8. Za datę płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego. 

§ 4 

Termin obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 

r., z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia 2019 r, podczas których usługi nie będą świadczone i za 

które nie przysługuje wynagrodzenie.  

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  przypadku: 

a) niewykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 1 godziny – w wysokości 50,00zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą niewykonaną godzinę zamówionej usługi, 

b) odstąpienia/rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (w tym z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w §2 ust.7)  

w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 

c) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.2. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Usługobiorcy. 

3. Kary umowne o których mowa w ust.1  nie podlegają kumulacji. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 

kar umownych. 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron Umowy może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia upływającego w ostatnim dniu miesiąca. 

2. W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie 

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. Wykonawca w takim przypadku może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

 



§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może podzielić wykonanie poszczególnych usług wybranym przez siebie 

podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich 

podwykonawców jak za działania własne. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załączniki: 

1) Formularz ofertowy. 

2) Opis przedmiotu zamówienia. 

3) Wykaz osób. 

 

       Zamawiający                                               Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        


