
 

 

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 
 

 

UMOWA nr ……………/KWD/2022 

 

 
zawarta w dniu ……………………………………….. roku pomiędzy: 

 
1. Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą  

w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, NIP: 843-142-18-22, REGON: 

770967898, reprezentowanym przez: 

a) ………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 
2. firmą …………………………………………, z siedzibą w …………………………………………, 

ul. …………………………………………., NIP: ………………………………………….., reprezentowaną 

przez: ……………………………………………………………………. 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 
w oparciu o  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu 

osób na potrzeby realizowanego projektu partnerskiego pn.: „Klub Wsparcia 

Dziennego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 
usług społecznych. 

2. Usługa transportowa świadczona będzie na rzecz Uczestników/Uczestniczek 

projektu, którymi są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami 
i chorobami przewlekłymi, zamieszkujące teren miasta i gminy Debrzno. 

3. Usługa transportowa obejmować będzie transport maksymalnie 20 osób - 

Uczestników i Uczestniczek projektu oraz opiekunów w ramach organizowanych 

wyjazdów kulturalnych. 

4. Zamawiający przewiduje organizację maksymalnie 12 wyjazdów w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

5. Przewidywana (szacunkowa) ilość kilometrów w okresie realizacji przedmiotu 

umowy, to ok. 2 800 km. 

6. Z uwagi na to, że Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia w przewidywanej 
wielkości, w uzasadnionych przypadkach, wskazanych m.in. w § 2 dopuszcza 

możliwość zmiany wielkości przedmiotu zamówienia o maksymalnie 20%. 

7. Wykonawca oświadcza, że:  

7.1. przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 919) oraz ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 450); 
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7.2. posiada wszelkie niezbędne i aktualne zezwolenia dotyczące przedmiotu 

działalności oraz przedmiotu umowy, w tym m. in. aktualne zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób 

(autobusem lub autokarem), zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., Nr 125 poz. 1371); 

7.3. dysponuje pojazdem/pojazdami do realizacji przedmiotu zamówienia - w 

pełni sprawnym/sprawnymi (posiadającym/posiadającymi ważne badania 

diagnostyczne), o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących, 
wyposażonym/wyposażonymi w działającą klimatyzację, 

zapewniającym/zapewniającymi bezpieczeństwo i komfort pasażerów i 

odpowiednie warunki bhp i higieniczne oraz 

umożliwiającym/umożliwiającymi transport osób z niepełnosprawnością 
ruchową - pojazd/pojazdy spełnia/spełniają wymogi techniczne 

umożliwiające bezpieczne wejście i wyjście z niego osób poruszających się o 

kulach. Pojazd do przewozu Uczestników/Uczestniczek posiada aktualne 

badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW. 

 
 

§ 2 

Warunki realizacji umowy i odpowiedzialność 

 
1. Usługa transportowa odbywać się będzie w wybrane dni w miesiącu. Wyjazdy – 

średnio dwa (2)/ trzy (3) w miesiącu, organizowane będą w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku oraz soboty do wybranych przez Zamawiającego miast i 

miasteczek zarówno na terenie województwa pomorskiego, jak również poza jego 
obszarem. Usługa transportowa realizowana będzie zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Przedstawiona w  § 1 ust. 4 i 5 ilość wyjazdów i kilometrów oraz ich częstotliwość 

jest ilością szacunkową i może ulec zmianie m.in.: w związku ze zmianą docelowych 
miejsc wyjazdów spowodowaną brakiem oferty/repertuaru w danym czasie, a także 

w związku z sytuacją pandemiczną i wprowadzanymi obostrzeniami.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania/zawieszenia usług transportowych 

w przypadku czasowego zamknięcia placówki, np. z powodu nałożonej kwarantanny 

lub lockdownu spowodowanego pandemią lub wprowadzonymi obostrzeniami 
sanitrano-epidemiologicznymi lub inną okolicznością, której Zamawiający nie 

planował i będzie od niego niezależna. W takich przypadkach Zamawiający 

dopuszcza również możliwość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia – po 

ustąpieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym i przy uwzględnieniu 
założonego programu wsparcia na rzecz Uczestników i Uczestniczek projektu - 

zwiększenia częstotliwości przejazdów, wskazanych § 2 ust. 1 powyżej, tak by 

zrealizować w okresie realizacji wskazanym w § 3 założony przedmiot zamówienia. 

4. Określona w § 1 ust. 4 i 5 ilość wyjazdów i kilometrów oraz ich częstotliwość jest 
ilością szacunkową, która może ulec zmianie w sytuacjach opisanych wyżej i w 

takim wypadku nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności o zapłatę za ilość kilometrów stanowiącą 

różnicę między szacunkową ilością kilometrów wskazaną w § 1 ust. 5, a ilością 

kilometrów rzeczywiście zrealizowaną. 
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy na 5 dni  przed planowanym terminem realizacji 

wyjazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail plan 

podróży obejmujący rozkład godzinowy, miejsce docelowe, liczbę osób oraz 

miejsca, które będą odwiedzane w trakcie wyjazdu. 
6. Wszystkie wyjazdy będą wyjazdami jednodniowymi – podróż rozpoczynać się będzie 

i kończyć tego samego dnia.  

7. Zamawiający przewiduje, iż maksymalny czas trwania pojedynczego wyjazdu 

wynosić będzie do około 15 godzin od mementu odjazdu spod pierwszego miejsca 
zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki wyjazdu/ przystanku wskazanego przez 

Zamawiającego do momentu dowiezienia do miejsca zamieszkania/ przystanku 
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wskazanego przez Zamawiającego ostatniej z osób. Dokładny czas trwania 

pojedynczego wyjazdu Zamawiający określi przedstawiając Wykonawcy plan 

podróży. Każdy z wyjazdów może mieć inny czas, w zależności od odległości do 

miejsca docelowego, zaplanowanego programu podróży, czasu trwania 
repertuaru/seansu, itp.; 

8. Zamawiający szacuje, iż maksymalny czas postoju kierowcy po dowiezieniu 

Uczestników/Uczestniczek do miejsca docelowego podróży wynosić będzie do 5 

godzin. 
9. Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli przedstawiony 

plan podróży i wymogi obowiązujących przepisów będą tego wymagały. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą – kierowcą, który posiadać będzie  

kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy, czyli ważne prawo jazdy 
odpowiedniej kategorii, niezbędne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w 

zakresie BHP i ppoż.  

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za przestrzeganie 

przez osoby wykonujące w jego imieniu przedmiot umowy - kierowcę przepisów 

prawa drogowego, BHP, p.poż. i higieniczno–sanitarnych oraz godzin realizacji 
usługi transportowej. Odpowiada on za ich działania, jak za działania własne oraz 

ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenia 

ww. przepisów, a także w zakresie wykonywanej usługi, tj. jakości świadczonych 

usług. 
12. W przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić na swój koszt pojazd zastępczy spełniający wszelkie 

wymagania wynikające z przedmiotu umowy w czasie max. 90 minut od momentu 

stwierdzenia awarii lub niesprawności. 
13. Wykonawca powinien tak wyznaczyć trasę przejazdu by była ona najkrótsza z 

możliwych, z wyłączeniem sytuacji, kiedy dana trasa jest zamknięta dla ruchu 

drogowego z przyczyn obiektywnych np. robót drogowych, kolizji. 

14. Przez cały okres trwania umowy będzie obowiązywała stała stawka brutto za 1 km 
usługi transportowej (zgodnie z ofertą) i nie będzie ona podlegała podwyższeniu w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów z chwilą odjazdu spod miejsca 

zamieszkania pierwszej osoby – Uczestnika/Uczestniczki wyjazdu/ przystanku 

wskazanego przez Zamawiającego. Następnie, doliczy kilometry na trasie przejazdu 
pomiędzy kolejnymi osobami/przystankami wskazanymi przez Zamawiającego. 

Naliczanie zakończy się z chwilą dowiezienia wszystkich Uczestników/Uczestniczek 

wyjazdu do wskazanego miejsca organizacji zajęć poza siedzibą Klubu Wsparcia 

Dziennego i ponownie zacznie naliczanie kilometrów z chwilą odjazdu spod tego 
miejsca, a zakończy naliczanie kilometrów z chwilą dowiezienia do miejsca 

zamieszkania ostatniej z osób – Uczestnika/Uczestniczki wyjazdu/ przystanku 

wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi kosztów przyjazdu z 

bazy postojowej do miejsca świadczenia usługi.  
16. Wykonawca zobowiązany jest do: 

16.1. realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem wysokich standardów 

jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, w 

wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości Uczestników/Uczestniczek wyjazdu; 
16.2. przygotowania i prowadzenia dokumentacji rozliczającej świadczone usługi, 

w tym m.in. ewidencję przebytych kilometrów; 

16.3. realizowania przedmiotu umowy zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-
szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/); 

16.4. współpracy z koordynatorem projektu; 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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16.5. zgłaszania stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 

§ 3 
Termin realizacji 

 

1. Usługa transportu w zakresie przewozu osób świadczona będzie w okresie 

udzielania wsparcia II grupie Uczestników/Uczestniczek projektu. Zamawiający 
określa termin realizacji usługi do 31 października 2022 roku.  

2. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia  

w czerwcu 2022 roku. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji 
usługi transportowej w związku z sytuacją niezależną od Zamawiającego, np. w 

związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarno – epidemiologicznymi lub 

nałożoną kwarantanną lub wprowadzonym lockdownem z powodu COVID-19. 

4. Jeżeli w dniu podpisania umowy będzie obowiązywał na terenie Polski stan epidemii 

lub stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 i w związku z tym 
wykonanie zamówienia będzie niemożliwe, Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie 

świadczenia usługi niezwłocznie po zniesieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego z powodu COVID –19 w Polsce.  
 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 
1. Cena netto – zgodnie z przedstawioną ofertą za jeden kilometr (1 km) wynosi 

................................................ zł 

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

VAT ……..% co łącznie stanowi Cenę brutto za jeden kilometr (1 km) 
................................................ zł 

(słownie:……………………………………………………………………………….……………złotych). 

2. Szacowana liczba kilometrów w okresie realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 

2800 km. 

3. Wartość brutto – zgodnie  z przedstawioną ofertą za realizację całości przedmiotu 
umowy przy założeniu realizacji szacunkowej liczby kilometrów (2800) wynosi: 

............................zł, 

słownie:…………………………………………………...…………………………………………złotych, tj. 

wartość netto …………………………zł, słownie: ………………………… plus VAT….%). 
4. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 powyżej mają charakter 

ryczałtowy i nie podlegają zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. 

5. W cenie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności koszty ubezpieczenia od NNW, opłaty za 
parking, opłaty za postój oraz koszty związane z zapewnieniem pojazdu 

zastępczego na wypadek awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, itp. 

Wynagrodzenie powinno zawierać także należne opłaty wynikające z przepisów 

prawa. Niedoszacowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji 

przedmiotu umowy, obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

6. Ostateczna wartość umowy zostanie ustalona na podstawie liczby rzeczywiście 

przejechanych kilometrów pomnożonych przez cenę jednostkową brutto wskazaną 

w ust. 1 powyżej. 
7. Wskazana w ust. 2 powyżej ilość kilometrów jest ilością przewidywaną 

(szacunkową) i może ulec zmianie, w zależności od: 

7.1. ostatecznych miejsc docelowych, których zmiana może nastąpić w związku 

z brakiem oferty/repertuaru w danym czasie; 
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7.2. sytuacji pandemicznej i wprowadzanych obostrzeń sanitarno-

epidemiologicznych, w tym w przypadku czasowego zamknięcia placówki, 

np. z powodu nałożonej kwarantanny lub lockdownu spowodowanego 

pandemią lub wprowadzonymi obostrzeniami sanitrano-epidemiologicznymi; 
i w takim wypadku nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności o zapłatę za ilość kilometrów stanowiącą 

różnicę między szacunkową ilością kilometrów wskazaną w ust. 2 powyżej, a ilością 

kilometrów rzeczywiście zrealizowaną. 
8. Z uwagi na to, że Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia w przewidywanej 

wielkości, w uzasadnionych przypadkach, wskazanych m.in. w ust. 7 powyżej 

przewiduje możliwość zmiany wielkości przedmiotu zamówienia o maksymalnie 

20%. 
9. Płatność realizowana będzie na podstawie faktury/rachunku wystawianego przez 

Wykonawcę każdorazowo po zrealizowaniu danej usługi transportowej. 

10. Rozliczenie usługi transportowej nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem 

przedmiotu umowy, na podstawie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów  wg 

dołączonego do faktury/ rachunku protokołu zdawczo-odbiorczego.  
11. Wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni, liczonych od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku na Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności 

wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych 
przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa wyżej 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek 

ustawowych. 
13. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż wynagrodzenie finansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 

06.02.02. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
14. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących 

przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, 

oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej 

umowy. 
 

 

§ 5 

Przedstawiciele stron 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego podczas realizacji umowy będą: 

1.1. ………………………………………………. – przedstawiciel Zarządu, 

1.2. Anna Kozicka – koordynator projektu, w ramach którego realizowany jest 

przedmiot umowy; 
1.3. inne osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji umowy będzie/ będą  

2.1. ………………………............... 

2.2. ………………………………………..  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, z zastrzeżeniem zachowania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawicielom Zamawiającego oraz osobom 

przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane 

prace związane z realizacją przedmiotu umowy.   
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§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będą kary umowne. 

2. W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający 
naliczy kary umowne w następujących sytuacjach: 

− odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający 

nie odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy; 

− nieuzasadnione niezrealizowanie zakresu usług lub nienależyte 

zrealizowanie usług – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone 
do dnia odstąpienia nadal będą należne.  

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania usług lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  
5. Każda z wymienionych kar jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.  

6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie 

umowy, jeśli było to spowodowane przyczynami siły wyższej, tj. wystąpienia 
zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od stron, 

uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w całości lub w części, okresowo lub na 

stałe, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron.  
7. Zamawiający i Wykonawca ma prawo anulowania części bądź całości zamówienia 

bez jakiegokolwiek obciążenia obu stron w przypadku zdarzenia losowego 

mogącego mieć wpływ na prawidłową realizację umowy np. kataklizmów, itp. W 

przypadku wystąpienia takiej sytuacji strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich 

starań, aby zamówienie zostało zrealizowane. Strony zobligowane są także do 
stworzenia stosownego protokołu potwierdzającego, że dana sytuacja miała miejsce 

wraz z podaniem potencjalnych rozwiązań. 

8. Maksymalna łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy w jednym 

miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 50% wartości 
planowanej w danym miesiącu do realizacji usługi transportowej. 

9. Żądanie kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 14 dni od 
otrzymania właściwej noty obciążeniowej. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę dowolnego 
zakresu rzeczowego podwykonawcom, pod warunkiem wyrażenia przez 

Zamawiającego uprzedniej pisemnej zgody.  
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2. Wykonawca zrealizuje przy udziale podwykonawców następujący zakres rzeczowy 

umowy: …………………………………… 

3. Zamawiający zastrzega obowiązek spełniania wymagań dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy przez podwykonawców zamówienia.  
4. Wykonanie zakresu rzeczowego umowy wskazanego w ust. 2. powyżej przez 

podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania 
i zaniechania własne.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie 

całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 

oraz bezpieczeństwo wykonanych przez podwykonawców prac. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych 

poszczególnym podwykonawcom. 

8. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawców wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego,  

9. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonane przez 
podwykonawców, o których mowa w ust. 1 nastąpi dopiero po przedstawieniu przez 

Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą.  

10. Wykonawca składając fakturę/rachunek za wykonane prace, które obejmują 

również swym zakresem prace wykonane przez podwykonawcę, wskaże należne 
wynagrodzenie podwykonawcy. 

11. Jeżeli podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób powodujący naruszenie 

postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca 

zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości 
powierzonego mu zakresu rzeczowego. W przypadkach, o których mowa powyżej, 

Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z 

podwykonawcą umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy 

zawartej przez podwykonawcę. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną 
rozwiązane. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, 

Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 

niniejszej umowy. 

  

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

zapisów ujętych w zapytaniu ofertowym, 

b) Instytucja Zarządzająca lub podmiot przez nią uprawniony stwierdziła, 
że wybór Wykonawcy nastąpił z naruszeniem obowiązujących 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 
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2.1. Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację 

usługi i nie realizuje jej w okresie 3 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego 

wezwania Zamawiającego do realizacji usługi, 

2.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową. 

2.4. Wydano prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

2.5. Otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 
2.6. Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.  

3. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy 

z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej traktowane będzie jako odstąpienie z winy 

Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

 

§ 9 

Zmiana warunków umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 
1.1. gdy zmiany nie są istotne w rozumieniu  Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020; 
1.2. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 

1.3. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego – w takim 

przypadku zmianie może ulec sposób realizacji Umowy, wysokości 
wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy; 

1.4. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego wystąpienie 

jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, a w szczególności: wojna, stan nadzwyczajny, klęska 
żywiołowa, epidemia, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki - w takim przypadku zmianie może ulec termin 

realizacji umowy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, terminy 

lub sposób płatności, sposób realizacji umowy lub zakres zobowiązań Stron;  
1.5. określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, po spełnieniu 

przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy i w zakresie określonym w 
ustawie; 

1.6. skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 

Wykonawcy; 

1.7. sądowej waloryzacji zamówienia; 
1.8. zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności 

w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych - w takim 
przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy, wysokość 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy, terminy lub sposób płatności, sposób 

realizacji umowy lub zakres zobowiązań stron; 

1.9. zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż 

Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą będącą stroną 
umowy o dofinansowanie, w ramach której finansowane jest niniejsze 

zamówienia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów 

prawa mogą wpływać na realizację zamówienia - w takim przypadku zmianie 

może ulec termin realizacji umowy, sposób płatności wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy oraz terminy płatności wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; 

1.10. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku 

zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w 

przypadku: 

a. wprowadzenia podwykonawcy; 

b. zmiany podwykonawcy; 
c. rezygnacji podwykonawcy; 

d. zmiany wartości lub zakresu usługi wykonywanej przez 

podwykonawców; 

e. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wykonywanego przez 
Podwykonawców. 

3. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kw

alifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf).  

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 
zmiany: 

4.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

4.2. danych teleadresowych; 

4.3. danych rejestrowych; 

4.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
5. Postanowienia dotyczące zmian postanowień zawartej umowy stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie 

stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako 
stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany 

jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa 
przez właściwy sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a 

także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na 
osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 

szczególności roszczeń o zaległe odsetki. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf
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4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

 

 
 

§ 11 

Załączniki 

 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a) Oferta Wykonawcy  

 

 
 

 

 

 

………………………………………….                                    ……………………………………… 
Zamawiający                                                                  Wykonawca 

 


