Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
UMOWA NR …........................./19
zawarta w dniu ………………….……….. 2019 r. w Radziejowie, pomiędzy:
Powiatem Radziejowskim -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie ul. Kościuszki 58,
88-200 Radziejów
reprezentowanym przez:
Panią Annę Bartczak – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie,
ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
oraz Głównego Księgowego – Panią Katarzynę Muszyńską
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………; NIP…………………..
REGON……………..
KRS……………………………….. reprezentowanym przez ………………………………………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu
edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz
przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”
realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 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, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy.
2.Stanowiące przedmiot umowy wyjazdy edukacyjne skierowane są do rodzin zastępczych oraz
rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wraz z dziećmi
w różnym wieku.
3.Stanowiące przedmiot umowy wyjazd edukacyjny, zrealizowany zostanie dla 40 osób,
w terminie:
19.08.2019 r. - 30.08.2019 r. (5 dni we wskazanym okresie)
4.W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) zorganizowania i przeprowadzenia usług obejmujących zakres i formę wskazaną
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
umowie;
2) zapewnienia kadry spełniającej wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego;
3) zapewnienia materiałów dydaktycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 zapytania ofertowego;
4) przygotowania i przekazania Zamawiającemu sprawozdania ze zrealizowanych usług,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy wraz z dokumentacją fotograficzną zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
5) zapewnienia usług gastronomicznych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
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6) zapewnienie środka transportu do przewozu uczestników zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
7) zapewnienie zakwaterowania uczestników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
8) zapewnienie ubezpieczenia od NNW zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
9) przeprowadzenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w salach dydaktycznych,
spełniających warunki określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulującymi wszelkie kwestie związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
z należytą starannością i czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na najwyższym profesjonalnym
poziomie, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami
Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań do efektywnego wdrażania zakresu i przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zawartej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu umowy zapoznać się z treścią i stosować
zasady wynikające z aktualnie obowiązujących: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
5. Wykonawca
zobowiązany
jest
do
sporządzania
list
z
poszczególnych
warsztatów/treningów/konsultacji oraz list potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych,
wyżywienia i noclegu.
6. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów
potwierdzających wiedzę i doświadczenie kadry przez niego zatrudnionej, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie.
7. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych
z Zamawiającym, zgodnie z programem wyjazdu, który zostanie sporządzony i przekazany
Zamawiającemu min. 5 dni przed wyjazdem.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia
13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018
r. poz. 405 z późn. zm.).
9. Wykonawca zatrudni wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu co najmniej:
a) 1 osobę bezrobotną na podstawie skierowania urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z
późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy,
wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub EOG lub
b) 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
c) 1 osobę niewymienioną w kategoriach wskazanych wyżej o której mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.) lub we właściwych
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
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§2
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
1) sprawowania nadzoru nad całością prac związanych z realizacją umowy zgodnie z ofertą
Wykonawcy;
2) współpracy z Wykonawcą usług podczas monitorowania i nadzorowania prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy;
3) wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
zmiany kadry wskazanej w ofercie Wykonawcy realizującemu poszczególne usługi;
4) wglądu i weryfikacji dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie kadry
świadczącej usługi szkoleniowe;
5) odbioru dokumentacji zweryfikowanej przez Wykonawcę usług;
6) podejmowania innych czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 ust.1.
7) zapewnienia rekrutacji uczestników, o których mowa w § 1 ust. 2;
8) weryfikowania prawidłowości realizacji przedmiotu umowy;
9) weryfikowania i akceptowania merytorycznych treści materiałów dydaktycznych dla
uczestników;
10) odbioru i weryfikowania prawidłowości dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym sprawozdań, o których mowa w załączniku
nr 1 do umowy;
11) podejmowania innych czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu
umowy.
2.Stanowiąca przedmiot umowy usługa zrealizowana zostanie w:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmian w programie świadczonych
usług, w porozumieniu z Wykonawcą, nie później niż trzy dni robocze przed terminem danego
wyjazdu.
§3
Prawa autorskie
1.W ramach umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania
i rozporządzania w całości i we fragmentach z materiałów dydaktycznych, opracowanych zgodnie z
załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego 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
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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.
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 i 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.
§4
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, w tym w szczególności do:
1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem
województwa kujawsko-pomorskiego:
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;
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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.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu materiały dla uczestników do akceptacji co najmniej
tydzień przed planowanym wyjazdem.
4.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji
i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminie określonym przez
Zamawiającego.
§5
Przekazywanie informacji
1.W toku realizacji umowy Strony będą dokonywać powiadomień w sprawach istotnych dla
przebiegu jej realizacji w następujący sposób:
a)drogą
elektroniczną
na
następujący
adres
mailowy:
pcpr@radziejow.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego;
b)drogą elektroniczną na adres …............................. w formie pisemnej na adres Wykonawcy.
2.Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
ze strony Zamawiającego: Aneta Sadowska – pracownik socjalny dr. ds. osób niepełnosprawnych
tel. 54 285 3543,
3.Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym
będzie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
§6
Płatności
1.Płatnikiem wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie sfinansowane ze środków projektu pn.
„Rodzina w Centrum 2” realizowanego 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,
związanego z realizacją przedmiotu umowy jest Powiat Radziejowski – Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Radziejowie, który otrzyma środki finansowe w oparciu o umowę
o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2”.
2.Ogólny koszt usługi, 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego, o której mowa w § 1, zwany dalej
wynagrodzeniem, zgodnie z ofertą Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto:
………………………………………………. zł (słownie: …………………….zł).
3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu wyjazdu edukacyjnego na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze
w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
4.Warunkiem zapłaty za zrealizowaną usługę będzie przekazana Zamawiającemu prawidłowo
wystawiona faktura, za wykonany przedmiot umowy, dostarczona po zatwierdzeniu sprawozdania
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z przeprowadzonego wyjazdu edukacyjnego.
5.Sprawozdanie powinno być podpisane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu
najpóźniej 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Do sprawozdania, należy
dołączyć następujące dokumenty: oryginały list: oryginały list z poszczególnych
warsztatów/treningów/konsultacji oraz listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych,
wyżywienia i noclegu.
6.Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 3 będzie dostępność
środków finansowych na rachunku bankowym 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.
7.Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego.
§7
Dokumentacja
1.Za dokumentację związaną z realizacją umowy uznaje się wszelką dokumentację wytworzoną
w związku z realizacją umowy oraz dokumentację finansową.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowaną umową, w tym dokumentów finansowych.
3.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy
przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
Zamawiający, po uzyskaniu informacji od Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020, powiadomi
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4.W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tego terminu.
5.Strony przechowują dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
6.Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji całej
dokumentacji związanej z realizacją umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
7.W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez Wykonawcę działalności w okresie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji
dokumentów związanych z realizowaną umową.
§9
Kary umowne
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 umowy;
2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto części umowy, co do której następuje
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odstąpienie;
3) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;
4) za realizację usługi niezgodnie z programem świadczonej usługi, o której mowa w § 1 ust. 11 bez
zgody Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za
każdy przypadek niezgodnego wykonania usługi;
5) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności
w przypadku powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 umowy.
6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zatrudnienia przy realizacji przedmiotu
zamówienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/innej osoby, o której mowa w § 1 ust. 13 w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2 umowy.
7) w przypadku stwierdzenia przez pracownika Zamawiającego braku wykorzystania do
przygotowania serwisu kawowego, kawy i/lub herbaty oznaczonej etykietą, o której mowa w pkt IX
lit. c, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wnagrodzenia brutto wskazanego w § 6
ust. 2 umowy.
2.Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,
na co przez podpisanie umowy wyraża zgodę Wykonawca.
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 przypadku nieprzystąpienia do wykonania niniejszej umowy w terminie określonym w umowie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również zaprzestania wykonania umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem
natychmiastowym bez uprzedniego wzywania do usunięcia nieprawidłowości. W takim wypadku
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty w wysokości stanowiącej
równowartość 30% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 tytułem kary umownej.
5.W przypadku nieprawidłowości w realizacji umowy uniemożliwiających jej realizację na zasadach
w niej określonych, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy w terminie
natychmiastowym ze skutkiem jak w ust. 4.
6.Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 4 lub 5 winna nastąpić w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
7.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w kwotach przekraczających kary
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
8.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są niezależne od niego i na
zaistnienie których nie ma wpływu.
9.Każda zmiana adresu stron wymaga powiadomienia o tym strony drugiej pod rygorem uznania
pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczone.
§ 10
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu
uzyskania zapłaty za wykonaną usługę w ramach niniejszej umowy;
2) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawcę postawiono
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w stan likwidacji lub gdy zaczął podlegać zarządowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoją
działalność lub stał się podmiotem postępowań o podobnym charakterze;
3) Wykonawca nie zrealizował usługi będącej przedmiotem umowy w terminie określonym
w umowie, zaprzestał realizacji usługi lub realizuje ją w sposób niezgodny z niniejszą umową.
§ 11
W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie wyłącznie
w wysokości odpowiadającej prawidłowo zrealizowanej części umowy, potrącone o ewentualne
kary umowne.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
2.Dopuszcza się możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty jedynie
w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmian przepisów prawnych dotyczących prowadzenia usług będących przedmiotem
umowy;
3) składu osobowego kadry – wskazanej przez Zamawiającego i zapewnionych przez
Wykonawcę;
W przypadku zmiany osoby/osób (składu osobowego kadry) Wykonawca jest zobowiązany
do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań ujętych w zapytaniu
ofertowym;
4) miejsca realizacji przedmiotu umowy.
3.Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie
okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie
pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę
terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie
zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się
w szczególności: działanie siły wyższej.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3.W sprawach spornych sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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