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                                                                                      PROJEKT

UMOWA NR …

NA REALIZACJĘ USŁUGI  PRZEPROWADZENIA POGADANEK 

W RAMACH PROJEKTU PN. „SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY”

zawarta w dniu: _ _._ _.2023r. w Siemianowicach Śląskich

pomiędzy

Gminą Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,

NIP: 643 – 10 – 04 – 477 REGON: 276255453

reprezentowaną przez: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich mgr

Mateusza Kacy na mocy Pełnomocnictwa nr 63/2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 03.08 .

2022r.

zwaną dalej „Zamawiającym”

 a

z siedzibą, ul. 

NIP: REGON:

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

w  wyniku   wyboru   przez  Zamawiającego  oferty   Wykonawcy  z  dnia   ….......  w  trakcie  postępowania

o  udzielenie  zamówienia  publicznego   pn. „Pogadanki  w  ramach  projektu  pn.  Siemianowice  przeciw

przemocy - II postępowanie”, prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których  wartość  nie  przekracza  kwoty  130.000,00  PLN  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej   w

Siemianowicach Śląskich”.

                 Projekt „Siemianowice przeciw przemocy” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

Strony zgodnie oświadczają co  następuje: 
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§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie pogadanek dla:

dla uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, dla rodziców uczniów szkół podstawowych,

ponadpodstawowych,  mieszkańców Ośrodka Interwencji  Kryzysowej, lokalnej społeczności w Klubie

Integracji  Społecznej,  w związku z realizacją projektu „Siemianowice przeciw przemocy”   w ramach

Programu „Sprawiedliwość”,finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, i tak:

1.1 – POGADANKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH NA TEMAT AGRESJI,

I ZJAWISKA PRZEMOCY RÓWNIEŚNICZEJ, których celem jest nabycie wiedzy na temat agresji i zjawiska

przemocy rówieśniczej,  poznanie  sposobów reagowania  w sytuacji  osoby doświadczającej  i  będącej

świadkiem przemocy. Zdobycie wiedzy na temat dostępnych możliwości uzyskania pomocy. 

1.1.1.  Pogadanki  skierowane  są  do  uczniów  12  szkół  podstawowych  (klasy  VI-VIII),  7  szkół

ponadpodstawowych. 

1.1.2. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie merytoryczne i zaprezentowanie pogadanki, według

następujących tematów:

 dla uczniów szkół podstawowych na temat: „Agresja rówieśnicza – przeciwdziałaj i reaguj”,

 dla uczniów szkół ponadpodstawowych na temat: „Czym jest przemoc i jak sobie z nią radzić”.

1.2 –  POGADANKI DLA RODZICÓW  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH NA

TEMAT  AGRESJI  I  PRZEMOCY  DOMOWEJ, których  celem  jest  nabycie  wiedzy  na  temat  zjawiska

przemocy, a w szczególności  na temat cyberprzemocy, poznanie sposobów reagowania,  gdy dziecko

doświadcza  przemocy  rówieśniczej  lub  cyberprzemocy.  Zdobycie  wiedzy  na  temat  dostępnych

możliwości uzyskania pomocy.

1.2.1.  Pogadanki skierowane są do rodziców uczniów 12 szkół podstawowych, 7 szkół ponadpodstawowych.

Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  merytoryczne  i  zaprezentowanie  pogadanki,  według

następującego tematu:

 „Edukacja rodziców na temat cyberprzemocy”.

1.3 –  POGADANKI  DLA  MIESZKAŃCÓW  OŚRODKA  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  (OIK)  NA  TEMAT

PRZEMOCY  DOMOWEJ  I  SPOSOBÓW  REAGOWANIA, których  celem  jest podniesienie  wiedzy

mieszkańców  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  zakresie  występowania  zjawiska  przemocy  oraz

sposobach reagowania i zapobiegania. Zdobycie wiedzy nt. możliwości uzyskania pomocy. Do obowiązku
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Wykonawcy należy  opracowanie  merytoryczne  i  zaprezentowanie  pogadanki,  według następującego

tematu:

 „Przemoc domowa i sposoby reagowania”.

1.4 –  POGADANKI  DLA  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) NA TEMAT

RÓWNOŚCI  KOBIET I  MĘŻCZYZN,  których celem jest podniesienie  świadomości  na  temat  równości

kobiet  i  mężczyzn,  przełamywanie  stereotypów związanych z  płcią  oraz zwalczanie  przemocy na tle

płciowym. Ponadto uwrażliwienie mieszkańców na temat występowania zjawiska dyskryminacji  oraz

rasizmu oraz sposób reagowania na ich występowanie. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie

merytoryczne i zaprezentowanie pogadanki: według następującego tematu:

 „Równość kobiet i mężczyzn oraz występowanie zjawiska rasizmu i dyskryminacji" .

 Pogadanki  obejmują  6  spotkań  na  temat  równości  kobiet  i  mężczyzn  oraz  6  spotkań  na  temat

uprzedzeń i rasizmu.

2. Umowa obejmuje:

-     na  przeprowadzenie  pogadanek  dla  uczniów szkół  podstawowych i  ponadpodstawowych (pkt  1.1)

łącznie 38 godzin zegarowych, tj. 19 spotkań po 2 godziny zegarowe.

-  na  przeprowadzenie  pogadanek  dla  rodziców  uczniów  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych

(pkt 1.2) łącznie 38 godzin zegarowych, tj. 19 spotkań po 2 godziny zegarowe.

-  na przeprowadzenie pogadanek dla mieszkańców  OIK (pkt  1.3) łącznie 12 godzin  zegarowych,  tj.  6

spotkań po 2 godziny zegarowe.

- na przeprowadzenie pogadanek dla społeczności lokalnej w KIS  (pkt 1.4)  łącznie 24 godziny zegarowe, tj.

12 spotkań po 2 godziny zegarowe.

3. Pogadanki  będą  realizowane  według  harmonogramu,  który  stanowić  będzie  załączniki  do  niniejszej

umowy. 

3.1.  Każda zmiana harmonogramu wymaga formy pisemnej. Strony zobowiązują się do informowania o

konieczności  zmiany  harmonogramu  w  terminie,  co  najmniej  3  dni  przed  planowaną  zmianą.  W

przypadkach losowych, strony są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania informacji wpływających na

realizację harmonogramu. Odpracowanie niezrealizowanych spotkań nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu

terminu z Koordynatorem projektu.

4. Zamawiający zapewnia:

 dokumenty z przebiegu realizacji pogadanek  dla wszystkich grup, o których mowa w pkt. 1.1, 1.2,
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1.3, 1.4 Umowy.

5. Obowiązki Wykonawcy:

• ustalenie terminów realizacji pogadanek dla każdej grupy będącej adresatem pogadanek.

• opracowanie merytoryczne i zaprezentowanie pogadanek dla każdej grupy będącej adresatem 

pogadanek.

• prowadzenie odrębnej dokumentacji (tj. osobno dla każdej z grup będącej adresatem pogadanek) z 

przebiegu realizacji zamówienia, czyli sporządzenie odrębnie dla: uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,    

mieszkańców  OIK, lokalnej społeczności  zestawienia pracy osoby prowadzącej pogadanki 

zawierające: datę, wymiar godzin i tematykę pogadanek oraz podpis osoby prowadzącej.  

6. Zamówienie na podstawie, którego niniejsza umowa zostaje zawarta jest finansowane ze środków

funduszy norweskich i środków krajowych, w ramach programu „Sprawiedliwość’.

7. Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu konieczność zmiany prowadzącego spowodowaną nagłymi

i niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, uniemożliwiającymi realizację zamówienia. W przypadku

otrzymania takiego zgłoszenia Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni,  oświadczenie

potwierdzające wykształcenie i doświadczenie nowego prowadzącego zgodne z warunkami określonymi

w zapytaniu ofertowym.

8. Strony ustalają, że pogadanki będą prowadzone na warunkach określonych w niniejszej umowie, zapyta-

niu ofertowym i w ofercie Wykonawcy, które stanowią załącznik do umowy i są jej integralną częścią.

§2

Termin realizacji  zamówienia: 

• w  zakresie  dotyczącym  przeprowadzenia  pogadanek  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i

ponadpodstawowych, dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych -  od dnia

podpisania umowy do 22.06.2023r. 

• oraz dla mieszkańców OIK - od dnia podpisania umowy do 30.09.2023r. 

• w zakresie dotyczącym przeprowadzenia pogadanek dla lokalnej  społeczności   w KIS  -   od dnia

podpisania umowy do 31.08.2023r. 
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§ 3

1.       Tytułem wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za: 

• zrealizowanie pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wymiarze 38

godzin zegarowych  w max. wysokości:  … brutto. Cena za 1 godzinę zegarową pogadanek wynosi:

… zł brutto;

• za zrealizowanie pogadanek dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w

wymiarze  38 godzin zegarowych w  max. wysokości:  … zł.  brutto.  Cena za 1 godzinę zegarową

pogadanek wynosi: … zł  brutto;

• za  zrealizowanie  pogadanek  dla mieszkańców Ośrodka Interwencji  Kryzysowej w wymiarze  12

godzin  zegarowych  w  max.  wysokości:  …  zł.  brutto.  Cena za  1  godzinę  zegarową pogadanek

wynosi: … zł brutto;

• za  zrealizowanie  pogadanek  dla  lokalnej  społeczności  w  Klubie  Integracji  Społecznej  w

Siemianowicach Śląskich w wymiarze 24 godzin zegarowych  w max. wysokości: … zł. brutto. Cena

za 1 godzinę zegarową pogadanek wynosi: … zł brutto.

2.     Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: … zł  brutto, co stanowi sumę iloczynów

stawek godzinowych, określonych w ust. 1 i zrealizowanej liczby godzin pogadanek dla poszczególnej grupy

osób.

3.   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia  ilości  godzin  prowadzenia  pogadanek.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części

zamówienia, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokości stanowiącej

sumę iloczynu stawki godzinowej określonej w ust. 2  dla danej grupy osób oraz rzeczywistej zrealizowanej

ilości godzin pogadanek dla tej grupy.

4.   Od kwoty wynagrodzenia potrącone zostaną należności publicznoprawne oraz składki na ubezpieczenia

społeczne w rozmiarze wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, o ile obowiązek ich obliczania i

odprowadzania powstanie.

5.   W przypadku złożenia oferty przez firmę: wynagrodzenie będzie wypłacone w okresach miesięcznych, w

terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo  wystawioną  i  zaakceptowaną  przez

Zamawiającego  fakturę.  Podstawą  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  jest  zatwierdzone  przez

Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w §1 ust. 5 w danym okresie rozliczeniowym.

6.  W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną: rachunek zostanie wystawiony w terminie do 10 dni

5



Projekt „Siemianowice przeciw przemocy”
realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

                                                                                                                                                        

roboczych po zrealizowaniu ostatnich zadań w danym miesiącu. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę

rachunku jest zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w §1 ust. 5 w danym okresie

rozliczeniowym.

7.   Faktura powinna być wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

Nabywca:

Gmina Siemianowice Śląskie,

ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,

NIP: 643 – 10 – 04 – 477,

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie.

7.1.  Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

7.2.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4
Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy:

 ze strony Zamawiającego: Agnieszka Szymańska, tel. +48 784 – 573 – 410.

 ze strony Wykonawcy: ………………………., tel. +48 ……………………….

§ 5

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie,  zmienić  ustalonego sposobu

wykonywania usługi.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za niezrealizowanie w terminie określonym w § 2 z winy Wykonawcy przedmiotu niniejszej Umowy,

w wysokości 5 % max.  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 2;

b) za  rozwiązanie  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność

Wykonawca  w  wysokości  10%  max.  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  ust  2,  za

przedmiot Umowy;

c) w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzeprowadzenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w

terminie określonym w harmonogramie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca

zobowiązany jest do jego przeprowadzenia w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz

6



Projekt „Siemianowice przeciw przemocy”
realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

                                                                                                                                                        

zapłaty  kary  umownej  w wysokości  ceny  jednostki  zegarowej  wskazanej  w §  3  ust.  1  za  każdą

godzinę, która nie została zrealizowana;

d) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie  z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 %

max. wartości umowy określonej § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

e) w przypadku  opóźnień  w rozpoczęciu  pogadanek  lub  jego  zakończenia  przed  upływem godziny

zegarowej z winy Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary

umownej w wysokości ceny jednostki zegarowej wskazanej w § 3 ust. 1, za każdą godzinę zegarową,

która została zrealizowana w sposób nienależyty;

f) w przypadku nie  złożenia   przez  Wykonawcę  w terminie  określonym w §1  ust.  7  oświadczenia

potwierdzającego wykształcenie i doświadczenie nowego prowadzącego, Wykonawca zobowiązany

będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% max. wartości umowy określonej § 3 ust. 2 za

każdy dzień zwłoki;

g) z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości

10%  max.  wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 2;

h) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowań

przewyższających wysokość kwot kar umownych.

2.   Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 7

1. Zamawiający  może  rozwiązać  Umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  każdym  

z następujących przypadków, gdy:

• Wykonawca  zaniechał  realizacji  Umowy,  tj.  w  sposób  ciągły  nie  realizuje  jej  przez  okres  5  dni

kalendarzowych,

• bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Umowy i nie

podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania ponaglenia od Zamawiającego,

• jeżeli  pomimo  uprzednich  2  –  krotnych  zastrzeżeń  ze  strony  Zamawiającego,  Wykonawca  nie

wykonuje Umowy zgodnie z przedmiotem Umowy, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z

najlepszą wiedzą i doświadczeniem z uwzględnieniem potrzeb oraz specyfiki przedmiotu Umowy, 
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nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

• Wykonawca nie podejmie się realizacji umowy zgodnie z harmonogramem.

§ 9

1.  Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy  w  przypadku:

a)  wystąpienia  okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć

i  wartość zmiany nie przekracza 10% wartości  zamówienia określonej pierwotnie  w umowie.

2. Zmiany  umowy  mogą  zostać  dokonane  pod  warunkiem  przedłożenia  Zamawiającemu  pisemnego

uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

§ 10

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

4. Zasady dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą regulowane odrębną umową.

5. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach w języku polskim, 1 egzemplarz dla wykonawcy, 2

egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………………………….. …………………………………………………..
Wykonawca Zamawiający
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