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z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

PROJEKT 

 UMOWA   

PCPR. 272.A. …. 2019 

 

zawarta w dniu ......... 2019 roku w Rypinie pomiędzy: 

 

Powiatem Rypińskim, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, NIP 892-148-15-30, w imieniu  

i na rzecz, którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mające siedzibę przy  

ul. Warszawskiej 38A, 87-500 Rypin, zwane dalej w tekście niniejszej umowy 

Zamawiającym i reprezentowane przez: 

- Katarzynę Bilicką   - Kierownika  

a 

......................................................................mającym siedzibę w ............., zwanym dalej  

w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

- ......................................   - ........................................... 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) oraz na warunkach przedstawionej                     

i przyjętej oferty Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie 

pn. Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychiatrycznego 

realizowanego w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”. 
2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2”                         

w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach 

części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną 

Zamawiającemu w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy.  

  

§ 2 

Płatność 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie 

ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie  

w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ………………………...…………..zł), 

w tym wynagrodzenie za 1 poradę wyniesie ……………. zł brutto  (słownie: ………. 

………………………………..................) 

2. Płatności będą dokonywane częściowo po zrealizowaniu usług specjalistycznego 

poradnictwa psychiatrycznego w danym miesiącu na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę (potwierdzonych przez Zamawiającego zestawieniem 

udzielonego poradnictwa). 

3. Należność będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty 

doręczenia (wpływu) faktury. 

4. Fakturę należy wystawiać na:  

1) Nabywca: Powiat Rypiński, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin  
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892-148-15-30. 

2) Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 38A, 87-500 Rypin 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

6. Błędnie wystawiona faktura spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

7. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

8. Strony postanawiają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na 

osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy także 

przekazu w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegają,  

że przekaz może dotyczyć wyłącznie należności wymagalnych i z przeznaczeniem na 

zaspokojenie roszczeń podwykonawców wynikających z realizacji przez nich niniejszej 

umowy. 

§ 3 

Termin i miejsce realizacji 

Termin realizacji zadania ustala się od dnia …………………. 2019 roku do dnia 31 maja 

2019 roku. 

 

§ 4 

Obowiązki stron umowy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad całością prac związanych z realizacją umowy zgodnie  

z ofertą Wykonawcy, 

2) współpraca podczas monitorowania i nadzorowania  prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy, 

3) wgląd i weryfikacja dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie kadry 

świadczącej usługi, 

4) weryfikowanie merytorycznych treści materiałów dydaktycznych dla uczestników, 

5) odbiór i weryfikowanie prawidłowości dokumentacji przygotowanej przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym sprawozdania, 

6) podejmowanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi 

wszelkie kwestie związane z realizacją przedmiotu umowy oraz z należytą 

starannością  i czuwaniem nad prawidłową realizacją zawartej umowy, 

2) wydrukowanie dokumentów powstałych w związku ze świadczeniem usług, 

3) przygotowania i przekazania Zamawiającemu sprawozdania ze zrealizowanych usług, 

4) informowanie Zamawiającego o problemach w realizacji przedmiotu umowy, 

5) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

wiedzę i doświadczenie kadry przez niego zatrudnionej, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie. 
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§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres powierzonych i objętych niniejszą 

umową usług, a w przypadku wykonywania części zakresu przez podwykonawców, 

ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych przez nich prac.  

2. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej 

jakości wykonania prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy. 

4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może bez przekazania formalnego 

zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy 

tzn. zażądać odszkodowania lub odstąpić od Umowy. 

5. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, 

ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 

zlecone do podwykonania części prac.  

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. W ramach umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania  

i rozporządzania w całości i we fragmentach z materiałów dydaktycznych, opracowanych 

do umowy oraz materiałów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenia utworu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 

elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

2) zwielokrotniania utworu, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w 

to także nośniki elektroniczne, optyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

3) wprowadzenia utworu lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 

wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej 

wymienionej sieci; 

4) udostępniania utworu lub poszczególnych elementów: 

a) uczestnikom konferencji, seminariów, kursów, szkoleń i wizyt studyjnych, 

których organizatorem/współorganizatorem lub zleceniodawcą będzie 

Zamawiający, 

b) instytucjom współpracującym z Zamawiającym, w tym jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej, 

c) instytucjom nadrzędnym wobec Zamawiającego, 

d) w czasie kontroli na prośbę Instytucji Kontrolującej; 

5) przechowywania i archiwizowania materiałów w formie elektronicznej w zasobach 

Zamawiającego; 

6) wykorzystania utworu w publikacjach i materiałach promocyjno-informacyjnych 

Zamawiającego. 
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2. Korzystanie z materiałów o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie za podaniem 

źródła ich pochodzenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do programów i materiałów 

dydaktycznych są nieograniczone w czasie i przestrzeni oraz nieobciążone prawami osób 

trzecich. 

4. Zamawiający na podstawie odrębnych umów może dokonać przeniesienia autorskich 

praw majątkowych i praw pokrewnych do materiałów, o których mowa w ust.1, na 

Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz pozostałych 

Partnerów projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2”, na korzystanie z ww. materiałów.  
 

§ 7 

Informacja i promocja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych                                  

i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, oraz 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Obowiązkach informacyjnych 

beneficjenta (załącznik nr 8) w tym w szczególności do:  

1)  oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, herbem 

województwa kujawsko-pomorskiego oraz flagi Polski: 

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

realizowanej umowy, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją umowy, podawanych do 

wiadomości publicznej; 

2)  oznaczania wszystkich dokumentów i materiałów powstałych w ramach realizowanej 

umowy;  

3)  umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3, 

przekazanego przez Zamawiającego, w miejscach realizacji umowy; 

4)  przekazywania osobom, będącym odbiorcom usług świadczonych w ramach umowy 

informacji, że Projekt, pn. „Rodzina w Centrum 2”, uzyskał dofinansowanie 

przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania; 

5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach 

Projektu. 

2. Wariant logotypów (wersja kolor lub monochromatyczna) Wykonawca każdorazowo 

uzgodni z Zamawiającym. 

3. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy niezbędne materiały 

(logotypy – w wersji elektronicznej) do realizacji przedmiotu zamówienia.  



Załącznik Nr 4 
do Zapytania Ofertowego  

PCPR. 271.A.13.2019 

z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego wszelkich 

informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. W celu realizacji niniejszej umowy i właściwego przetwarzania danych osobowych, 

aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia 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) – zwaną w treści umowy Rozporządzenie, Administrator danych 

(Zamawiający), powierza Wykonawcy (Podmiot przetwarzający) w trybie art. 28 

Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym 

poniżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie                       

z umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy (dane zwykłe), 

umożliwiające realizację umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym. 

5. Powierzone przez Zamawiającego, dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie zgodnym z umową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych                                

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 

realizacji niniejszej umowy.   

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie realizacji, jak i po jej ustaniu. 

10. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usługi związanych z przetwarzaniem usuwa, 

zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 

kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych z uwagi na przepisy podatkowe, przedawnienie 

roszczeń, wymogi wynikające z archiwizacji danych. 

11. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
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12. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 h.  

13. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawca przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. 

16. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

17. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

18. Zgoda Zamawiającego nie jest wymagana w przypadku przekazania ww. danych 

organom państwa i dotyczy realizacji przedmiotu umowy łączącej strony. 

19. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W 

takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Wykonawca informuje 

Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

21. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Zamawiającego.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

23. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 
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§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  karę w wysokości  

30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1,  

2) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usług, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego                    

w § 2 ust. 1,  

3) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym                     

w szczególności w przypadku powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług 

karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1,  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących należności. 

3. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie 

możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  

w Kodeksie cywilnym. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe w przypadku przekroczenia 

terminu wypłaty wynagrodzenia.    

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach: 

1) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo 

jedynie do wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót po 

potrąceniu ewentualnych zobowiązań wobec Zamawiającego, 

2) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty                   

w celu uzyskania zapłaty za wykonaną usługę w ramach niniejszej umowy, 

3) Wykonawca wykonuje usługę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej 

umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu 

wykonania nie reaguje. 

4) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie  wskazanym w § 3 

umowy.  

2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie 

wyłącznie w wysokości odpowiadającej prawidłowo zrealizowanej części umowy, 

potrącone o ewentualne kary umowne. 

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

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej. 

5. We wszystkich przypadkach odstąpienia od Umowy następuje ono ze skutkiem na dzień 

otrzymania oświadczenia woli, o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę. 
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§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:  

1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

2) terminu realizacji usługi z uwagi na: 

a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca 

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

b) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, 

c) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego. 

3) konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby wykonującej  zamówienie, 

b) niewywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków 

wynikających z powierzonych im zadań, 

c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna  

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji).  

Zmiana jest możliwa jedynie na nową osobę spełniającą wymogi Zapytania 

ofertowego.  

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem postanowień, że umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 

w Zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na 

opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie 

przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy. 

 

§ 12 

Przekazywanie informacji 

1. Strony będą dokonywać powiadomień w sprawach istotnych dla przebiegu realizacji    

umowy  w następujący sposób: 

1) drogą elektroniczną na następujący adres mailowy Zamawiającego: 

pcprrypin@poczta.fm,  

2) drogą elektroniczną na następujący adres mailowy Wykonawcy 

……………………………. .  

2. Na żądanie strony należy uzupełnić wymianę korespondencji pisemnie. 

3. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………, tel. …………….. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………., tel. …………….. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

 

 

mailto:pcprrypin@poczta.fm


Załącznik Nr 4 
do Zapytania Ofertowego  

PCPR. 271.A.13.2019 

z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych 

i wynikających z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona przez 

Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy. 

4. Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy 

sąd dla Zamawiającego. 

5. Zamawiający może zlecić swoje obowiązki i uprawnienia związane z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej umowy oraz do występowania w jego imieniu na rzecz osób 

trzecich,  o czym winien  zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty 

scedowania uprawnień.  

6. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy. 
 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A 

 

 

 

 
 


