
  

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

S
tr

o
n
a

P
A

G
E

  
  
\*

 
M

E
R

G
E

F
O

R
M

A
T
8
 

Numer sprawy:  SAiK.261.4.2020.IL                                             

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  

Projekt umowy 

 

UMOWA 

zawarta w dniu ……………….. r  pomiędzy: 

 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszczonowie reprezentowanym na potrzeby 
niniejszej umowy przez  …………………………… na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Burmistrza Mszczonowa zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

z siedzibą w ……………………. (…..-……) przy ul. . …………………NIP……………….., 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla ............................... pod numerem KRS …………………/ wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne 
w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej zwanej „ustawą Pzp”) . 

 

§ 1 Przedmiot umowy i termin jego realizacji 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń i 

usług wsparcia w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie 

Mszczonów” zgodnie z: 

1) opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

2) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: 

a) Zadanie 1 – Blok poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i młodzieży – usługa 

indywidualna 

b) Zadanie 2  - Blok poradnictwa specjalistycznego dla osób w wieku produkcyjnym 

(19-60) 

c) Zadanie 3 – Blok poradnictwa specjalistycznego dla osób w wieku 60+ 

d) Zadanie 4 – Blok usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

e) Zadanie 5 – Blok usług szkoleniowych w mieszkaniu treningowym.       

zwane dalej w liczbie pojedynczej lub mnogiej „szkoleniem”, „zadaniem”, „usługą” lub 

„przedmiotem umowy”. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014- 2020. Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30.06.2023 r. Szczegółowe terminy 

realizacji poszczególnych zadań określa załącznik nr 1 do umowy.  

5. Terminy realizacji poszczególnych zadań mogą być zmienione w drodze pisemnych 

uzgodnień Stron, co nie wymaga aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, iż w tym trybie nie 

może ulec zmianie termin wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać odpowiednie środki finansowe, uprawnienia oraz 

odpowiednie warunki do  należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, 

2) realizacji zadań zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem oraz zgodnie 

z programem i tematyką określoną w załączniku nr 1 do umowy.  

3) prowadzenia dziennika zajęć oraz sprawdzania list obecności uczestników na 

zajęciach,  

4) indywidualizacji podejścia do poszczególnych uczestników, w szczególności poprzez 

prowadzenie systematycznej oceny ich postępów i zwiększenia pomocy wobec osób 

mających trudności w procesie przyswajania wiedzy, 

5) zapewnienia dla uczestników wyposażenia dydaktycznego, materiałów 

szkoleniowych dopasowanych do założeń projektu,  

6) zapewnienia wykwalifikowanych prowadzących oraz zmiany prowadzących w 

przypadku uzasadnionych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

7) wydania certyfikatów dla każdego z uczestników. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego, w 

tym terminowego, wykonywania przedmiotu umowy,  

2) udostępniania Zamawiającemu dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu 

umowy, 

na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, w 
terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub osobę przez niego 
upoważnioną. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

w prawidłowym wykonaniu/wykonywaniu przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany  

przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym w szczególności poprzez oznakowanie pomieszczeń, materiałów 

szkoleniowych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i 

promocji. 

6. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami 

w zakresie wskazanym w Ofercie. Dopuszcza się wprowadzenie, w toku realizacji umowy,  

podwykonawców w innym niż wskazany w Ofercie zakresie, za zgodą Zamawiającego. 

7. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 3 Uprawnienia kontrolne Zamawiającego  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy, 

2) wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem, 

3) rejestracji zajęć (filmowanie, audio, fotografowanie) oraz dokonywania ich 

wizytacji, 
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4) kontroli przebiegu i efektywności szkoleń oraz frekwencji uczestników na 

zajęciach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podania czynnościom Zamawiającego, o których mowa w 

ust 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także poddać kontroli wskazanej w ust. 1, dokonywanej przez 

uprawnione podmioty inne niż Zamawiający.  

4. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 Procedura odbioru przedmiotu umowy 

1. W odniesieniu do zadań 6,7 Wykonawca zgłosi zadanie do odbioru nie później niż przed 

upływem  30 dni od zakończenia realizacji zadania. Zgłaszając zadanie do odbioru 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zadania do odbioru, ostatnią fakturę 

miesięczną za realizację zadania, raport z realizacji zadania oraz dokumentację zadania 

zgodnie z wymaganymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy.     

2. W odniesieniu do zadań 1,2,3,4,5 Wykonawca zgłosi zadanie do odbioru nie później niż 

przed upływem  30 dni od zakończenia realizacji zadania. Zgłaszając zadanie do odbioru 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie zadania do odbioru, fakturę za 

wykonane zadanie, raport z realizacji zadania oraz dokumentację zadania zgodnie z 

wymaganymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy.     

3. Stwierdzenie należytego wykonania poszczególnych zadań następuje przez podpisanie 

protokołu odbioru dla danego zadania. Protokół odbioru podpisują za Strony osoby 

wskazane w § 9 ust. 1 i 2.  

4. Protokół odbioru zadania powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

2) ocenę prawidłowości wykonania zadania oraz jego zgodności z postanowieniami 

umowy, 

3) oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o przekazaniu przez Wykonawcę 

dokumentacji wymienionej odpowiednio w ust. 1 lub 2, 

4) oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu bądź braku 

nieprawidłowości w wykonaniu zadania. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu zadaniu Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy 

oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie  

do maksymalnej kwoty ………… zł brutto (słownie złotych brutto: …… 

…………………………….). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składa się z sumy wynagrodzeń za prawidłowe 

wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w § 1 ust. 2 umowy, wynoszących 

odpowiednio: 

a. za wykonanie zadania 1 - wynagrodzenie do maksymalnej kwoty ………………..zł  

brutto (słownie złotych: ………………………………….), 

b. za wykonanie zadania 2 - wynagrodzenie do maksymalnej kwoty ………………..zł  

brutto (słownie złotych: ………………………………….), 
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c. za wykonanie zadania 3 - wynagrodzenie do maksymalnej kwoty ………………..zł  

brutto (słownie złotych: ………………………………….), 

d. za wykonanie zadania 4 - wynagrodzenie do maksymalnej kwoty ………………..zł  

brutto (słownie złotych: ………………………………….), 

e. za wykonanie zadania 5 - wynagrodzenie do maksymalnej kwoty ………………..zł  

brutto (słownie złotych: ………………………………….), 

3. Ceny jednostkowe w przypadku zadań nr …. wynoszą: 

a) dla zadania nr 1 - …….. zł za jedną godzinę świadczenia usługi dla jednego uczestnika 

b) dla zadania nr 2 - …….. zł za jedną godzinę świadczenia usługi dla jednego uczestnika 

c) dla zadania nr 3 - …….. zł za jedną godzinę świadczenia usługi dla jednego uczestnika 

d) dla zadania nr 4 - …….. zł za jedną godzinę świadczenia usługi dla jednego uczestnika 

e) dla zadania nr 5 - …….. zł za jedną godzinę świadczenia usługi dla jednego uczestnika 

 
4. Wynagrodzenie za zadania 1,2,3,4,5 zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej 

oraz faktycznej liczby zrealizowanych godzin i nie będzie łącznie przekraczać dla 

poszczególnych zadań kwot określonych odpowiednio w ust. 2 lit. a,b,c,d,e 

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za zadania 1,2,3,4,5 będzie faktura VAT wystawiona 

przez Wykonawcę za prawidłowe wykonanie usług składających się na te zadania w 

danym miesiącu kalendarzowym. Faktura wystawiana będzie na podstawie miesięcznego 

zestawienia godzin przedstawianego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 

Zamawiającego.   

6. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

7. Podane kwoty wynagrodzeń ryczałtowych oraz cen jednostkowych są ostateczne i 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym obciążenia 

publicznoprawne, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień 

dotyczących zmiany umowy.  

8. Kwoty, o których mowa w ust. 9, obejmują także udzielenie licencji zgodnie z 

postanowieniami § 6 umowy. 

9. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego od Instytucji Zarządzającej środków na 

sfinansowanie przedmiotu umowy przed upływem terminu płatności określonego w ust. 8, 

termin płatności wynosić będzie nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego przedmiotowych środków od Instytucji Zarządzającej. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, 

kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana opóźnieniem związanym 

z przekazaniem środków przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Zamawiającego.   

 

§ 6 Prawa do utworów  

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w toku wykonywania przedmiotu 

umowy, a także powstałe w wyniku jego wykonania, będą oryginalne, bez 

niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 

jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności 

autorskich praw osobistych lub majątkowych tych osób; 

2) będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych 

w wyniku wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne wymagane przepisami 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych upoważnienia lub zezwolenia do 

wykonywania praw zależnych w stosunku do tych utworów. 
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2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek 

naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, powstałe w trakcie lub 

w wyniku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W przypadku skierowania 

przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, 

Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tego roszczenia oraz do 

zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. 

3. Wykonawca zachowuje pełne prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku 

wykonania przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 umowy do ich używania, tj. udziela Zamawiającemu nieograniczonej w 

czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji do ww. utworów na następujących polach 

eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności za pomocą 

druku, technik reprograficznych, filmu, na dysku komputerowym, w formie zapisu 

magnetycznego, na nośnikach cyfrowych, w szczególności w celu wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania w związku z realizacją 

przedmiotu umowy . 

 

§ 7 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w  stosunku do terminu, o 

którym mowa w § 1 ust. 5 umowy; 

2) 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub za 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

3) 100 zł - za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy.  

2. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i potrąci 

ją z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 przy zapłacie faktury VAT, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. W przypadku dokonania potrącenia, Wykonawcy 

zostanie dostarczona nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego. Jeżeli kwota kar 

umownych przewyższy należne wynagrodzenie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kwotę przewyższającą w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość 

szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej lub szkoda powstanie z innego 

tytułu.  

 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy w  stosunku do terminu, o którym mowa w 
§ 1 ust. 5 umowy, trwa dłużej niż 20 dni roboczych - w terminie 30 dni od upływu 
tych 20 dni roboczych zwłoki; 

2) Wykonawca przerwał realizację danego zadania na okres dłuższy niż 10 dni 
roboczych, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 
wyznaczonego przez Zamawiającego - w terminie 30 dni od upływu terminu 
dodatkowego;  
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3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzył wykonanie umowy osobie 
trzeciej - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez 
Zamawiającego; 

4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, lub nastąpiło znaczne 
pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy - w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu jednej z tych 
okoliczności; 

5) zostanie rozwiązania umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot umowy - w terminie 30 dni od dnia rozwiązania tej 
umowy. 

2. Zamawiający może także: 

1)  odstąpić od umowy w okolicznościach wskazanych w  art. 145 ustawy Pzp.  

2) rozwiązać umowę zgodnie z art. 145a ustawy Pzp. 

3. Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty przewidzianych 

w umowie kar umownych. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie 

któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na 

przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie 

wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą 

Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy 

w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy), a 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy. 

 

§ 9 Współpraca Stron 

1. Zamawiający upoważnia do współpracy i koordynacji wykonania przedmiotu umowy, a 

także do odbioru zadań: 

1) ...............................................tel/fax..................................e-mail................................ 

2) ...............................................tel/fax..................................e-mail................................ 

2. Wykonawca upoważnia do współpracy i koordynacji wykonania przedmiotu umowy, a 

także do odbioru zadań: 

1) ...............................................tel/fax..................................e-mail................................ 

2) ...............................................tel/fax..................................e-mail................................ 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w drodze powiadomienia drugiej 

Strony, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

§ 10  Dane osobowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do 

których uzyskał dostęp podczas realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi w danym 

czasie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

2. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów 

prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej „RODO”,  

Strony zawrą, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze 

zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich 

danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się 

przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych 

obciążają Wykonawcę. 

 

§ 11 Zmiany umowy 

1. Strony mogą dokonać zmian w umowie, w okolicznościach dopuszczonych art. 144 ust. 1 

pkt 2 - 6 ustawy Pzp ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy: 

1) w związku ze zmianą umowy o dofinasowanie projektu, w ramach którego 
realizowany jest przedmiot umowy, gdzie zmiana będzie polegać będzie na 
dostosowaniu treści umowy do warunków wynikających ze zmiany umowy o 
dofinansowanie; 

2) w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, gdzie zmiana będzie polegać 
będzie na dostosowaniu treści umowy do zmienionych przepisów prawa, bez 
wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) gdy zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i 
Wykonawcy, uzasadniające zmianę terminu realizacji umowy, przy czym zmiana 
terminu może być dokonana tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności, bez 
wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) gdy zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę 
wyższą (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie 
lub skażenia), gdzie zmiana będzie polegać będzie na dostosowaniu treści umowy 
celem uchylenia negatywnych skutków siły wyżej na realizację Przedmiotu umowy, 
bez wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 

szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 
realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego ds. zdrowia 
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których 
mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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4. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie tej umowy. 

5. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 

ust. 3, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 3, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o 

której mowa w ust. 3, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w 

szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie spory mogące wystąpić w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w …. jednobrzmiących egzemplarzach po ….. dla każdej ze stron. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Ogłoszenia); 

2) załącznik nr 2 – oferta wykonawcy - Formularz ofertowy z załącznikami; 

3) załącznik nr 3- pełnomocnictwo dla……..; 

 

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

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 

 


