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zawarta w Gorzowie Wielkopolskim w dniu ………………………………………….. r. pomiędzy: 
Powiatem Gorzowskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , 66-400 Gorzów 
Wielkopolski ul. Pankiewicza 5-7, NIP: 599 24 91 304 reprezentowane przez: 

Dyrektora - Panią Adrianę Tutak, zwanym w treści umowy Zamawiającym  
a 
……………………………………………………………………………………….. 

 
zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 
Umowa zawarta na podstawie Regulaminu przeprowadzania  zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 130 000,00 złotych w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 01.08.2022r. 

Integralną część niniejszej umowy stanowi zaproszenie do złożenia oferty znak: PCPR.271.3.2022 z 

dnia 21.12.2022 r. oraz oferta Wykonawcy. 

 
 

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie ,,Stronami”, a każdy z 
osobna ,,Stroną” 

§1 

Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę  

doradztwa zawodowego (150 godz. zegarowych)  skierowaną do 30 uczestników  projektu pn. ,, Przez 
partnerstwo do aktywizacji”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane 

przez  powiatowe centra pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
2.Szczegółowy zakres usługi obejmuje : 
Opracowanie założeń  Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  dla uczestników projektu w obszarze    

zawodowym, w tym: 

a)  Wywiad zawodowy 

b) Analiza potrzeb, oczekiwań, weryfikacja wiedzy i umiejętności z zakresu poszukiwania 
pracy 

c) Diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych 

d) Określenie potencjału i realnych indywidualnych możliwości zawodowych 
3. Wykonawca  wykona przedmiot umowy samodzielnie przy użyciu własnego potencjału technicznego 
oraz własnych materiałów. 

4. Wykonawca z zastrzeżeniem warunków wskazanych w treści § 2 niniejszej umowy nie jest 
podporządkowany Zamawiającemu ani też nie wykonuje prac pod jego kierunkiem. 
 

§ 2 
Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

 

1.Czynności określone w § 1 umowy   Wykonawca będzie realizował w okresie od podpisania umowy 
do czerwca 2023r. zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym w ilości  150 godz.  
zegarowych. 

2. Strony ustalają, że harmonogram w trakcie realizacji umowy będzie uaktualniany w odniesieniu do 
możliwości i potrzeb Zamawiającego. 
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3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy:  

a) w  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 100 godzin 

b)  z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji tj. e-mail, telefon, poza siedzibą 
Zamawiającego – 50 godzin 

 

§ 3 
Warunki realizacji przedmiotu umowy/obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca  oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą 
starannością  z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych 

niniejszym zamówieniem.          
2.Wykonawca realizując zamówienie może stosować te metody lub narzędzia w zakresie których został 

przeszkolony i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli  ich stosowanie tego wymaga. 

3.Wykonawca może przy realizacji zamówienia korzystać z opracowanych przez siebie autorskich 

programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody zakupione lub udostępnione przez inne 

podmioty. Konieczne jest wówczas przestrzeganie praw autorskich lub nabycie uprawnień do ich 

stosowania w przypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane. 

4.Wykonawca  zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z przepisami krajowymi i UE w tym 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. 
5. Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy odpowiedni nadzór nad wykonywanymi 
pracami oraz cały niezbędny do wykonania przedmiotu umowy personel oraz nadzór nad nim. 

6. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do: Opracowania diagnozy ( założeń) 
Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  dla uczestników projektu w obszarze  zawodowym. 

7.Dokumentacja  związana z wykonaniem usługi  musi być oznaczona poprzez umieszczenie logo Unii 
Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, znaku funduszy Europejskich z nazwą 
Programu, barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednich napisów informujących o projekcie. 

8.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania limitu ilości godzin łącznego zaangażowania 
zawodowego osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 

źródeł określonego w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020 tj. 276 godzin miesięcznie. 
*w przypadku zaangażowania do realizacji więcej niż jednego projektu osoby wskazanej do realizacji 

przedmioty umowy , osoba ta zobowiązana będzie do przedłożenia ewidencji godzin pracy we 
wszystkich projektach. 
9.Warunek określony w ust. 8 winien być spełniony w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, 

przy czym wystąpienie nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku określonego w ust. 8  
spowoduje pomniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby przekroczonych godzin 
miesięcznego zaangażowania w stosunku do wskazanego limitu.  

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za spowodowane przez siebie 
wszelkie szkody wobec uczestników projektu i osób trzecich wynikające z realizacji przedmiotu 

umowy, a w szczególności jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy, zawiadomienia służb 
medycznych  w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby poszkodowanej.     
11.Wykonawca  odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje w ramach realizacji 

niniejszej umowy jak za działania i zaniechania własne. 
12.W razie powstania szkody strony sporządzą na tę okoliczność protokół ustalający przyczynę  jej 
powstania, rozmiar i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. 

13. Realizacja zamówienia winna odbywać się z przestrzeganiem zasad  ( wymagań) związanych  z 
zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  wywołaną koronawirusem SARS-COVID-19.   
 

§ 4 
Warunki realizacji przedmiotu umowy/obowiązki Zamawiającego  

 

1.Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego 
przebiegu realizacji Umowy.  

2.Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1) przekazania informacji i materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Umowy. Wszystkie 
materiały przekazane przez Zamawiającego stanowią jego własność, a Wykonawca jest 

zobowiązany do ich zwrotu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. 

2) udzielenia koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

 

§ 5 
1.Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie nadzorować 
sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest …………………. tel. ………………. e-mail: ……………….. 
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest : …………..tel. …………… e-mail: ………………………. 
2.Zmiana osoby Koordynatora lub adresy wykonywania usługi jest skuteczna dla drugiej Strony z 

chwilą jej powiadomienia. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu nie stanowi zmiany Umowy. 
 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 
1.Wykonawca oświadcza, działając na podstawie art.28 ust.3 lit. a-h Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako RODO że: 

a) zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe niniejszej umowy wyłącznie w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy zgodnie z zasadami 
wynikającymi z przepisów RODO oraz  innych przepisów  powszechnie obowiązujących; 

b) zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji, 
z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym zachowania w tajemnicy 
informacji o osobach, do których stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, a także o 

udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach; 
c) będzie podejmował wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO; 
d) zobowiązuje się pomagać administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i 

administracyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; 
e) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych zobowiązuje się usunąć 

lub zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe będące w jego posiadaniu, a które to 
uprzednio przedłożył Zamawiającemu oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; 

f) udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez 

Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i będzie się przyczynił do sprawnego 
ich przeprowadzenia; 
g) zobowiązuje się przedsiębrać środki organizacyjne i techniczne niezbędne dla realizacji ciążących 

na nim obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych ( RODO); 
h) ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności administracyjnoprawnej z tytułu przetwarzania 
danych osobowych, w tym wynikającej z treści art. 101 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
2. Obowiązek zachowania poufności danych/bezpieczeństwa informacji  obejmuje w szczególności 
wszelkich informacje, dane, a także materiały uzyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. 
3.Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia zapisów umowy 
dotyczących poufności danych/bezpieczeństwa informacji przez Wykonawcę Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości od 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
do 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone rażące naruszenie poufności 
danych/bezpieczeństwa informacji. 

4.Niezależnie od ustaleń ust. 3 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w tym celu kar umownych, na zasadach 
ogólnych. 

5.Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, w 

tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej 
Umowy. 
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6.W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 
Rozporządzenia, Wykonawca zgłasza je Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia 

ochrony danych osobowych Zleceniodawcy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. 
7.Na wypadek zawinionego naruszenia przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych 
(określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia oraz niniejszej 

Umowy), skutkującego zobowiązaniem Zamawiającego na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, 
ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub 
kary pieniężnej, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu  udokumentowane 

straty z tego tytułu w pełnej wysokości. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa powyżej, 
powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia przez 
osoby trzecie z roszczeniem wobec Zamawiającego z podaniem podstaw prawnych i faktycznych,  w 

terminie 3 dni od daty dowiedzenia się o takim roszczeniu.  
8.Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez 
niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które 

doprowadziło do powstania szkody. 
9.Wykonawca zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane. Zachowanie poufności nie ustaje 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od przyczyny 

tego rozwiązania lub wygaśnięcia. 
10.Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie 
dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych, zajmujących 

się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych, po uprzednim 
uzgodnieniu wpływu tych regulacji na przetwarzanie danych ze Zleceniodawcą. 

 
§ 7 

Kontrola  

1.Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli prowadzonej przez Zamawiającego  oraz inne 
uprawnione podmioty do przeprowadzenia kontroli i audytu zadań realizowanych przez EFS, 
umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym w dokumenty finansowe oraz elektroniczne, 

związane z realizacją zamówienia.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości realizacji niniejszej umowy oraz 
wglądu do dokumentów potwierdzających wydatki związane z przedmiotem umowy , efektywności 

szkolenia oraz frekwencji uczestników. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia do wglądu  na żądanie Instytucji 
Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej  lub innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich 

dokumentów związanych z realizacja przedmiotu umowy. 
 

§ 8 

Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy  
1. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w okresach miesięcznych.  

2.Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane poprzez:  
   a) miesięczne sprawozdanie  w formie pisemnej, które będzie zawierać w szczególności: 
    -  opis prac zrealizowanych w ramach usługi wraz z oświadczeniem o ich należytym wykonaniu, 

    - liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie 
       zadań w projekcie, 

*w przypadku zaangażowania do realizacji więcej niż jednego projektu osoby wskazanej do 

realizacji przedmioty umowy , osoba ta zobowiązana będzie do przedłożenia ewidencji godzin 
pracy we wszystkich projektach. 

 

    -  oświadczenia  w zakresie spełnienia warunku określonego w § 3 ust.2 
       ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy), 
   

3.Na potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy w danym miesiącu Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 2  w terminie do 7 dnia kolejnego miesiąca. 
4. Na potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu w terminie 
7 dni po zakończeniu realizacji usługi: Diagnozę ( założenia) Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  dla 
uczestników projektu w obszarze  zawodowym. 
5.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i 

wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi będącej przedmiotem 
umowy. 

6.Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania uwag w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. W 
razie zgłoszenia takich uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uwzględnienia pod 
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rygorem odmowy wypłaty odpowiedniej części wynagrodzenia należnego za niewykonane części 
Przedmiotu Umowy.   

7.Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy za dany miesiąc uznaje się dzień  akceptacji przez 
Zamawiającego miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 2.  
 

§ 9 

Zasady rozliczeń 
1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie  wynoszące:  zł brutto (słownie: ………………) za jedną godzinę świadczenia usługi 
(zgodnie ze złożoną ofertą). 
2.Rozliczenie następować będzie miesięcznie z dołu, na podstawie przekazanego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust.2  
3.Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie obliczone przy uwzględnieniu 
następujących stawek: iloczynu ceny jednostkowej za jedną godzinę świadczenia usługi i ilości godzin 

świadczenia  usługi w danym miesiącu. 

4.Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługująca Zleceniobiorcy nie może przekroczyć kwoty 
wskazanej w treści złożonej przez niego oferty, a nadto przysługujące mu wynagrodzenie wyczerpuje 

w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego mogące wyniknąć na tle realizacji 
niniejszej umowy.  

5.Całkowita kwota przewidziana na realizację przedmiotu umowy wynosi: ………………..  zł.  
6.Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze …………………………. w 
terminie 21 dni  po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku z zastrzeżeniem ust.7, 

przy czym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wystawioną fakturę/ rachunek niezwłocznie po 
akceptacji przez Zamawiającego miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w  § 8 ust.2. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, 

znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje 
się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 

przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie 
będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 
zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub 

objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

7.Wynagrodzenie  zostanie wypłacone nie wcześniej niż w terminie 7 dni po otrzymaniu  przez 
Zamawiającego środków na dofinansowanie realizacji projektu wskazanego w § 1.    
8. Wykonawca  oświadcza, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu płatności w sytuacji określonej w 

ust. 7 i nie będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
9. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego wynikające zarówno z przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie  treścią § 
10, a także korzystania z rzeczonych praw przez Zamawiającego na wskazanych przez strony polach 
eksploatacji oraz z tytułu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów 

i ich elementów. 
§ 10 

Prawa autorskie 

1.Jeżeli w wyniku prac objętych Umową powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego: 
1) prawo własności nośników, na jakich utrwalono utwór, 

2) wyłączne autorskie prawo majątkowe do utworu, 
3) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu. 

2.Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1.2) i 1.3) nastąpi bez żadnych ograniczeń czasowych 
lub terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania Umowy, w tym 
w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym 
wprowadzania do pamięci komputera, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,  
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż podany w pkt 2) – publiczne wystawienie, 
wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
4) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu 
utworu – korzystanie z nich na polach określonych w punktach powyżej. 

3.Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 
danego utworu. Jeżeli Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie 
praw zależnych do utworu (utworów), o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca z chwilą 

przejęcia utworu przez Zamawiającego, przenosi na Zamawiającego również to uprawnienie. 
4.Strony zgodnie ustalają, że określone w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa, o których mowa w ust. 1na polach eksploatacji 

określonych w ust. 2. 
5.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że uzyska on wszelkie prawa własności intelektualnej do 
utworu oraz że utwór ten nie będzie naruszał praw osób trzecich. Wykonawca podejmie wszelkie 

niezbędne działania w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed jakimikolwiek działaniami osób 
trzecich zmierzającymi do dochodzenia swoich praw w zakresie własności intelektualnej utworu. W 
przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami mającymi na celu dochodzenie ich praw w tym 

zakresie wobec Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z 
prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami oraz wypłacone przez Zamawiającego 
odszkodowania z tego tytułu. 

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie  
1.W przypadku  uprawdopodobnienia  wystąpienia  okoliczności  uniemożliwiających wykonanie 
niniejszej umowy każda ze Stron może  odstąpić  od  umowy,  składając  stosowne  oświadczenie  na  

piśmie  w terminie do dnia 30.06.2023r 
2.Umowne prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje Stronom 
w przypadku: 

1) gdy złożone przez drugą Stronę oświadczenia, zapewnienia, informacje bądź powołane przez nią w 
Umowie fakty, istotne dla realizacji Umowy, okażą się nieprawdziwe, 
2) naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, w tym w szczególności nienależytego lub 

nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z Umowy, pomimo 
uprzedniego powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia lub odstąpienia od 
Umowy, wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu tego 

terminu, 
3) zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającej 60 dni od 
upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty zaległych 
należności.  

3.Niezależnie od sposobu i podstawy przedterminowego wygaśnięcia/zakończenia Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego doprowadzić do końca prace i czynności 
rozpoczęte i niezakończone przed wygaśnięciem Umowy. 

4.W przypadku przedterminowego wygaśnięcia/zakończenia Umowy, niezależnie od podstawy 
prawnej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części 
Umowy. 

5.Oświadczenie Strony o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, niezależnie 
od podstawy prawnej, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zostać złożone w 
terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 
§ 12 

Kary umowne 

1.Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne. 
2.Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 
1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.5  
2) za naruszenie postanowień § 1, § 2, § 3, § 7  – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust.5, za każde naruszenie, 

3) w razie wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.5. 

3.Postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze samoistnym, a 
odstąpienie od Umowy lub przedterminowe wygaśnięcie Umowy z innych przyczyn, niezależnie od 
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podstawy prawnej, nie powoduje utraty przez nie mocy. 
4.Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, których nie mogła przewidzieć i 
którym nie mogła zapobiec. 
5. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kar umownych  na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. W razie kumulacji podstaw 
do zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej, realizacja takiego obowiązku przez Zleceniobiorcę nie 
pozbawia Zleceniodawcy prawa do żądania zapłaty kary umownej z innego tytułu.   

6.Wierzytelności z tytułu kary umownej mogą być potrącane z wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia wynikającego 
z Umowy. Potrącenie jest dokonywane przez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia w tym 

przedmiocie. 
§ 13 

Zmiany umowy 

1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
2.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności 
instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które 
na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 
dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 lub wytycznych i 

zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w 
szczególności w zakresie sprawozdawczości 

4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub 
osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji 
zamówienia 

5) Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej do realizacji usługi w ofercie, jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, nowa osoba musi spełniać wymagania 

określone dla dotychczasowego; 

6) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej do realizacji usługi 
w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; jeżeli 
zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

(np. rezygnacji, itp.); 

7) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży  
w interesie Zleceniodawcy,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia  
w określonym pierwotnie terminie, 

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego 
i  Wykonawcy. 

3.Nie stanowi zmiany Umowy –  nie wymaga aneksowania Umowy i jest skuteczna na podstawie 
jednostronnej czynności : 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nazw, adresu, rachunku bankowego) 
2) zmiana danych do faktury/rachunku 
3) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 

wskazanych w § 5  Umowy 
 

4.Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa 
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,  w 
tym wprowadzone przepisami prawa ograniczenia/obostrzenia uniemożliwiające wykonanie umowy 

związane z zaistnieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, i za którą żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub 
wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego, w tym  wprowadzone przepisami prawa 

ograniczenia/obostrzenia uniemożliwiające wykonanie  
5.Za siłę wyższą (Siła Wyższa) uważa się zdarzenie nadzwyczajne i zewnętrzne, na którego 
wystąpienie i trwanie Strona nie ma wpływu oraz któremu to zdarzeniu, lub jego skutkom, nie była w 
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stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności 
klęski żywiołowe. 

6.Do Siły Wyższej nie zalicza się: 
1) zdarzenia zawinionego przez Stronę Umowy albo przez osobę trzecią, za którą ta Strona 

odpowiada, 

2) braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej. 
7.Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 
drugą Stronę. Zawiadomienie o wystąpieniu Siły Wyższej musi zawierać opis okoliczności zdarzenia 

oraz, jeżeli to możliwe, ocenę jego wpływu na wykonanie zobowiązań umownych, w tym na 
przewidziane w Umowie terminy. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.     
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

3.Spory, które ewentualnie wynikną na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd rzeczowo i 
miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
4.Niniejsza umowa zastała spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 

                                                                                                                                                   

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

         Zamawiający                                                  Wykonawca 


