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UMOWA NR …………………… 

na usługi logopedyczne w ramach programu „Za życiem”, cz. ……... 

 

zwana dalej „umową”, zawartą w Wejherowie dnia ……………… roku pomiędzy:  

Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie  

adres siedziby: ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo,  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  

p.o Dyrektor – Beatę Graczyk-Zając 

 

a: ……………………… 

NIP: ……………………………. 

REGON: …………………………… 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 100 godzin usług 

terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci objętych wsparciem 

przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, w ramach 

wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego powołanego na podstawie 

porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1758/29 zawartego w dniu 27.11.2017 r. w Warszawie, 

pomiędzy MEN a Powiatem Wejherowskim. Umowa jest zawarta w związku z realizacją 

programu „Za życiem” 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania w czasie trwania umowy z prawa opcji w 

zakresie zwiększenia liści godzin do 200. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować 

zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych 

w złożonej przez wykonawcę ofercie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku 

do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą 

starannością. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy, w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim tylko w zakresie 

określonym w ofercie Wykonawcy, przy czym za działanie lub zaniechanie osób trzecich którym 

Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 
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4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:  

1) przeprowadzenia zajęć logopedycznych, zwanych dalej „Zajęciami”, dla dzieci, zgodnie ze 

złożoną ofertą, od dnia zawarcia Umowy do dnia 17.12.2021 r. przy czym godzina zajęć 

trwa 60 minut, 

2) diagnozy zaburzeń rozwoju mowy, 

3) stworzenie indywidualnego planu terapii w oparciu o diagnozę, 

4) monitorowanie postępów terapii, 

5) udzielanie porad o kontynuacji terapii w domu przez opiekunów dziecka.  

6) bieżące informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka, 

7) monitorowania udziału uczestników w Zajęciach oraz prowadzenia dokumentacji Zajęć, 

8) rzetelnego sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonywania Umowy, na podstawie 

wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w szczególności do prowadzenia 

miesięcznych kart pracy, 

9) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć, 

2. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć indywidualnych.  

3. Zajęcia odbywać się będą w placówce/miejscu …………………1 spełniającym warunki 

należytego wykonywania usług logopedycznych.  

4. Prowadzone Zajęcia muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego dziecka, które określone 

zostaną na podstawie diagnozy logopedycznej przeprowadzonej przed zajęciami. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania w postaci pisemnej lub elektronicznej 

dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań 

wynikających z Umowy. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o 

wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu Umowy. 

7. Prowadzone zajęcia będą odbywać się w warunkach określonych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

§ 4 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca za wykonany przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie, 

w m-cu realizacji umowy w wysokości będącej iloczynem liczby przeprowadzonych godzin zajęć 

i poniższej ceny jednostkowej brutto, obejmujące wszelkie narzuty na płace i koszty wynikające 

z realizacji umowy (w tym koszty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, podatki i obciążenia 

pracodawcy). 

1)  za część nr __ przedmiotu zamówienia w wysokości _____ zł (słownie: 

_______________________ złotych ___ /100) brutto za każdą godzinę 

przeprowadzonych zajęć, przy czym z tytułu wykonania tej części przedmiotu 

zamówienia Strony ustalają, łączne wynagrodzenie w wysokości ______  

zł brutto (słownie: _________________________________ złotych ___ /100 ) 2. 

 

                                                           
1W podpisanej umowie zapis w punkcie 3 zostanie wprowadzony zgodnie ze złożoną ofertą. 
2 W podpisanej umowie punkty w ust 2. zostaną wprowadzone zgodnie ze złożoną ofertą w liczbie wynikającej z liczby części, na które Wykonawca 
złożył ofertę.  
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2)  za część nr __ przedmiotu zamówienia w wysokości _____ zł (słownie: 

_______________________ złotych ___ /100) brutto za każdą godzinę 

przeprowadzonych zajęć, przy czym z tytułu wykonania tej części przedmiotu 

zamówienia Strony ustalają, łączne wynagrodzenie w wysokości ______  

zł brutto (słownie: _________________________________ złotych ___ /100 ) 3. 

 

2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, zostaną przelane w terminie do 21 dni roboczych od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego pod względem formalno - 

rachunkowym rachunku wraz z informacją o godzinach wykonywania umowy zlecenia za dany 

miesiąc, której wzór stanowi załącznik do umowy oraz karty ewidencji prowadzonych zajęć.  

3. Zamawiający ma prawo weryfikacji wysokości należnego wynagrodzenia.  

4. Zapłata wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego Zamawiającego należnego na 

rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających 

z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem wykonane z chwilą zapłaty całości 

wynagrodzenia, a Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego 

tytułem wynagrodzenia, zwrotu kosztów, wydatków lub nakładów. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia obserwacji zajęć prowadzonych na 

podstawie Umowy przez Wykonawcę, także bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o 

terminie. Przedmiotem obserwacji będzie w szczególności kontrola należytego wykonywania 

Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić obserwującym dokumenty 

związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca winien stworzyć odpowiednie warunki osobom 

przeprowadzającym obserwację. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę, w ramach którego Zamawiający jest uprawniony do: 

1) wyrażania opinii na temat wykonywania Umowy, 

2) żądania dostarczenia przez Wykonawcę informacji dotyczących wykonywania Umowy, 

3) żądania od Wykonawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli 

prawidłowości wykonywania Umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującym przypadku i wysokości: 

        - odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego albo rozwiązania przez Zamawiającego Umowy 

w trybie 

           natychmiastowym na podstawie § 7 - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa  

          w § 4 ust. 1/sumy łącznych wynagrodzeń brutto, o których mowa w § 4 ust. 14. 

2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania albo 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli kara umowna, 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności 

Zamawiającego z tytułu zapłaty kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty 

                                                           
3 W podpisanej umowie punkty w ust 2. zostaną wprowadzone zgodnie ze złożoną ofertą w liczbie wynikającej z liczby części, na które Wykonawca 
złożył ofertę.  
4 Należy wybrać odpowiednio, w zależności od tego, czy wykonawca złożył ofertę na jedną czy na więcej części zamówienia.  
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wynagrodzenia określonego w fakturze/rachunku wystawionej/ wystawionym przez 

Wykonawcę. 

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, kara umowna 

zostanie zapłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty na 

wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy. 

5. W razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie 

Umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za czas 

opóźnienia, naliczanych od dnia następującego po upływie terminu zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy. 

6. Limit kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej umowie, wynosi 80% łącznego wynagrodzenia brutto. 

 

§7 

1. Zamawiający może jednostronnie wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia z Wykonawcą będącym zarazem osobą prowadząca Zajęcia 

na podstawie Umowy, jeżeli w okresie obowiązywania Umowy osoba prowadząca Zajęcia: 

1) została ukarana prawomocną karą dyscyplinarną, 

2) została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, lub 

3) wszczęto przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 

2. Rozwiązanie albo odstąpienie od Umowy może dotyczyć całości albo części Umowy. 

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wystąpią w wypadku osoby zgłoszonej jako 

prowadząca zajęcia przez Wykonawcę nie będącego zarazem osobą prowadzącą Zajęcia na 

podstawie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innej osoby prowadzącej 

zajęcia, o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba wykazana uprzednio w ofercie Wykonawcy 

dotyczącej danej części zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie zapewni takiej osoby w terminie do 

14 dni roboczych od doręczenia żądania Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać Umowę 

w tej części.  

 

§8 KLAUZULE RODO 

1. Osoba fizyczna 

1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego 

wykonywania niniejszej umowy będzie odbywało się na podstawie stosownego upoważnienia 

i polecenia przetwarzania danych osobowych udzielonego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poufności. 

lub 

2. Podmiot gospodarczy  

1. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zakres i cel przetwarzania określa odrębna 

umowa tzw. „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i przestrzegania umowy określonej w ust. 1 

 

§9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
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2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.  

3. Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć: 

1)  terminów wykonania Umowy, lub 

2)  warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, lub 

3)  przedstawionych w ofercie Wykonawcy (złożonej przez Wykonawcę, który nie jest 

jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia) osób prowadzących Zajęcia - z zastrzeżeniem, 

że Zamawiający nie dopuszcza zmiany na inną osobę, niespełniającą wymagań 

określonych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach: 

1) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, 

które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do 

przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia, 

2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - w przypadku przedłużenia lub przedłużania 

się terminu zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, 

3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - w przypadku zmian w trakcie wykonywania 

Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – z zastrzeżeniem, że cena oferty 

brutto ustalona jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega podwyższeniu 

nawet w sytuacji zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT, 

4) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - jeżeli osoba prowadząca Zajęcia nie może 

prowadzić Zajęć z powodu udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń losowych 

(miedzy innymi choroby, śmierci) lub ustania podstawy prawnej do dysponowania przez 

Wykonawcę osobą prowadzącą Zajęcia (między innymi na skutek wypowiedzenia lub 

rozwiązania na mocy porozumienia stron umowy łączącej Wykonawcę i osobę prowadzącą 

Zajęcia) lub jeżeli co do osoby prowadzącej Zajęcia zachodzi którakolwiek z trzech 

okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1. 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych i 

Rozporządzenia.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

___________________        ___________________ 

                          Zamawiający        

 Wykonawca 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 


