Załącznik nr 2

UMOWA Nr

/2021

zawarta w dniu ………………. 2021 r. w Białymstoku, pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok,
NIP: 542-20-84-683, Regon: 000321299, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
– z jednej strony, w imieniu i na rzecz którego działa:
Elżbieta Roszkowska – Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku
a
…………………………………………………….……………,
umowy „Wykonawcą”
na okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

zwaną

w dalszym

ciągu

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert,
o którym mowa w art. 14 ust 1 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz.U.2021.183 t.j.).
§ 1.
1. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego
określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, Nr 1 „Realizacja
projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, oraz profilaktycznych opartych na
podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej
i selektywnej” służącego realizacji celu operacyjnego Nr 3: Promocja zdrowia psychicznego.
2. Zadanie to realizowane jest w ośrodkach kuratorskich - otwartych placówkach
resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.
3. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025 stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021
- 2025 (DZ.U. z dnia 08 kwietnia 2021 r. poz. 642).
§ 2.
1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
prowadzeniu zajęć korekcyjno-edukacyjnych, psycho-edukacyjnych, warsztatowych lub
socjoterapeutycznych, w ramach realizacji zadania, o którym mowa w §1;
2. Usługi, o których mowa w ust 1 będą dedykowane dla nieletnich skierowanych w ramach
oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do Ośrodka Kuratorskiego nr 1
działającego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku (dalej: „Ośrodek”) oraz dla ich
rodziców i wychowawców Ośrodka (dalej: „uczestnicy”).
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie ze sposobem
i harmonogramem zajęć zawartym w formularzu ofertowym oraz zgodnie

z postanowieniami Ogłoszenia. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 po
uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika Ośrodka Kuratorskiego nr 1. Zmiana
harmonogramu nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować przebieg wszystkich zajęć realizowanych
w ramach niniejszej umowy poprzez bieżące prowadzenie dziennika zajęć
uwzględniającego:
• tematykę zajęć,
• formę zajęć,
• czas trwania zajęć,
• listę obecności uczestników na zajęciach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, zwłaszcza w celach
wspomagających proces terapii uczestników.
§ 3.
Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, w okresie od dnia 01
października 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
§ 4.
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w siedzibie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie
Rejonowym w Białymstoku ul. Dubois 20.
2. Zamawiający ma prawo kontrolowania realizacji usług objętych niniejszą umową.
3. Strony Umowy zgodnie zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej
Umowy, udzielać sobie wzajemnie wyjaśnień i informacji niezbędnych przy realizacji
Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować w formie pisemnej
Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na
wykonywanie przedmiotu umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich
zaistnienia.
5. W przypadku jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, uniemożliwią wykonanie
przedmiotu umowy, Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zapewniające
należyte wykonanie przedmiotu umowy;
b) będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z wymogami i wskazówkami
metodycznymi zawartymi w Ogłoszeniu oraz załączniku do formularza ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem należytej
staranności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przepisami prawa oraz
najwyższymi standardami przyjętymi w tego typu działaniach.

3. Wykonawca wykonuje zlecone mu czynności samodzielnie, bez kierownictwa ze strony
Zamawiającego. Wykonawca jest jednak zobowiązany stosować się do wskazówek
Zamawiającego, co do sposobu wykonywania umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników w Ośrodku zgodnie
z przepisami BHP i PPOŻ.
5. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku lub poza Ośrodkiem, Wykonawca w pełni ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników pozostawionych pod opieką na czas
realizacji zajęć.
§ 6.
1. Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania umowy wynosi …………… zł
brutto
(słownie: złotych) w tym………………..
zł netto (słownie:
złotych).
2. Do celów prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży sprawozdanie
końcowe z realizacji zadania w terminie 3 dni od zakończenia realizacji zadania.
3. Wykonawca przedłoży fakturę Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
zaakceptowania sprawozdania końcowego przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 6
ust 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
przelewem na rachunek wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.
4. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może przenieść bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego
wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) - dalej RODO oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób, których dotyczą
przetwarzane dane osobowe, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO
oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych
osobowych.
§8.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z umową
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę lub
rozwiązania umowy przez Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł (słownie dwieście
pięćdziesiąt złotych).
3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego
ustalone kary umowne, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
§ 9.
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia z ważnych powodów, złożonym drugiej Stronie w formie pisemnej.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
o których mowa w § 4 ust. 5 a także w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do
wskazówek Zamawiający dotyczących sposobu wykonania umowy oraz w przypadku braku
przestrzegania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, następuje w formie pisemnej,
z zastrzeżeniem, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać doręczone
Wykonawcy najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zdarzenia powodującego to rozwiązanie.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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