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(PROJEKT UMOWY) 
UMOWA NR …………………………. /2022 

(dalej : Umowa) 
zawarta w dniu ………………….2022 w Starej Łubiance pomiędzy : 

Województwem Wielkopolskim, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka, 
reprezentowane przez: Dyrektora Szkoły – Annę Kubiak,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
………………………….. 
……………………………………….. 
 zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
……………………………………………. 
 

 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną, 
 
o następującej treści: 

 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym konkursie ofert na 

podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1608 ze zm.) i uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.                              
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne. 
Podstawą realizacji umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………. …………… 2022 r. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: Współdziałanie w realizacji 

projektu „Wielkopolskiego programu  badawczo – rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji 
medycznej, terapii, opieki  i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń 
Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także  dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od  
alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”(dalej zwanego jako: 
„Przedmiot Umowy”), zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy. 

2. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności:  
1) wykonanie całości Przedmiotu Umowy w zakresie szczegółowo określonym w Szczegółowy opis sposób 

realizacji zadania – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie, 
2) sporządzenie kompletnej dokumentacji z przeprowadzonych diagnoz, zajęć , terapii i ewaluacji, 

3. Na Przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składa się w szczególności wykonanie całości Przedmiotu Umowy w 
zakresie następujących zadań: 
1) Zabezpieczanie i delegowanie specjalistów medycznych do wykonywania  wielospecjalistycznej  diagnozy  

w kierunku spektrum płodowych zaburzeń Alkoholowych FAS/ FASD organizowanej przez Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ( dalej zwane WSCEiT) 

2)  wykonywanie  wielospecjalistycznej  diagnozy  w kierunku spektrum płodowych zaburzeń Alkoholowych 
FAS/ FASD  

3) Dokonywanie naboru, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w warunkach których odbędzie się 
realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej, terapii  dla dzieci w wieku 3-18 lat ze 
stwierdzonym  ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a 
także  dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od  alkoholu, wynikającym ze złych wzorców 
funkcjonowania środowiska rodzinnego” (zwany w dalszej części Organizator turnusu)  

4. Szczegółowy zakres realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część 
umowy: 
1) Oferta Wykonawcy    – załącznik nr 1 do Umowy,  
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2) Szczegółowy opis sposób realizacji zadania – załącznik nr 2 do Umowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
o konkursie). 

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały 
zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że postanowienia Umowy będą miały 
zawsze pierwszeństwo zastosowania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy 
wykonaniu Przedmiotu Umowy i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

7. Miejscem realizacji usługi będącej Przedmiotem Umowy Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i 
Terapii w Starej Łubiance. 

 
§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca będzie świadczyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty brutto (wartości usługi) za przedmiot umowy, o 
której mowa w § 3 ust. 1.  

2. Za zakończenie realizowania Przedmiotu Umowy Strony uznają wykonanie wszelkich zobowiązań ciążących na 
Wykonawcy.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Maksymalne wynagrodzenie  Wykonawcy za Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, wynosi: 

……………………….. zł brutto. 
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za całość zamówienia i w danym miesiącu świadczenia usługi 

stanowić będzie kwota odpowiadająca iloczynowi cen jednostkowych zawartych w ofercie (formularzu 
cenowym) x liczbie faktycznie wykonanej usługi w danym miesiącu wynikającej z oferty (formularza 
cenowego). Ceny jednostkowe za poszczególne usługi, które będą rozlicznie według tychże cen, szczegółowo 
określa oferta Wykonawca (formularza cenowy) stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) liczby  zamawianych usług, 
określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje przekroczenia wartości 
Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz 
niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty oraz 
opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie 
koszty opracowania raportów, ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1  umowy. 

5. Wynagrodzenie umowne  obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie 
ceny za przedmiot Umowy. 

6. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 4 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie 
będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w 
terminie późniejszym. 

7. Z uwagi na fakt, że rozliczenie będzie dokonywania za faktyczną liczbę wykonanych usług w ramach 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający, zastrzega sobie prawo niewykorzystania kwoty wskazanej w ust. 1 (łączna 
wartość umowy) do pełnej wysokości, zgodnie z dalszymi postawieniami Umowy, a Wykonawca nie będzie z 
tego tytułu dochodził żadnych roszczeń, w szczególności roszczeń z tytułu utraconych korzyści. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę na podstawie faktycznej liczby wykonanych usług za dany miesiąc. 
2. Płatność będzie dokonywana co miesiąc, za miesiąc poprzedni wykonywania usługi, za rzeczywistą liczbę 

wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy usług, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
Faktura powinna zostać dostarczona w jeden z następujących sposobów: 
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1) papierowa forma faktury – do sekretariatu Zamawiającego, 
2) elektroniczna forma faktury 

a) mailowo na adres: ………………………………………………….. z adresu: ………….. 
b) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020 r, poz. 1666 ze 
zm.). 

c) nr rachunku bankowego na który będzie dokonywana płatność……………………………………………………. 
3. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 
4. Podstawą wystawienie faktury będzie raport realizacji usługi przygotowany przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w §8 ust. 
1 i 2 Umowy. Raportu realizacji usługi, zawierać będzie co najmniej: 
1) liczbę  wykonanych usług w danym miesiącu, z przeliczeniem cen jednostkowych z oferty i łączną cenę w 

danym miesiącu za usługę. 
2) informacji na temat sytuacji, które spowodowały zmianę sposobu realizacji usługi lub mogły wpływać 

niekorzystnie na realizację usługi. 
5. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 

korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze będzie rachunkiem 
rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT oraz wskazanym w ust 2, ppkt 2c 

7. Jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie 
zostanie umieszczony na białe liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego. 

8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności 
umownej po terminie spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i 
niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na białej liście podatników. 

9.  Zamawiający ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wskazanego na fakturze w przypadku, w 
którym podstawą wystawienia faktur był dokument odbioru, co do których Wykonawca nie posiada 
potwierdzenia wykonania usługi, bądź kwota na fakturze nie jest zgodna z wartością lub liczbą   wykonanych  
usług lub w przypadku, w którym na fakturze nie wskazano numeru oraz daty zawartej Umowy. 

10. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia, z przyczyny wskazanej w ust. 8 i 9 nie może być podstawą do 
naliczenia odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. 

11. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do 
wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

12. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie 
przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
14. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 13 jest nieważna. 
 

§ 5 
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe 
zapewniające wykonanie Przedmiotu umowy na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, tak 
aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji 
umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji 
niniejszej umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia 
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na 
zajmowanym stanowisku, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość 
zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje 

mailto:faktury.ksiegowosc@szpitalwpuszczykowie.com.pl
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wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania kwalifikacji 
dodatkowych. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §3ust. 1. 

6. Przedmiot umowy realizowany będzie przez Zespół osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy w 
załączniku nr 6 do Umowy (Informacja o zasobach kadrowych Podmiotu składającego ofertę  – kompetencje i 
zakres obowiązków kluczowych osób zapewniających prawidłowe wykonanie zadania). Zamawiający nie 
dopuszcza żadnych zmian, w składzie Zespołu osób z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 1 pkt. 6) Umowy. 

7. Realizowane usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez Zespół osób wskazanych w 
załączniku nr 6 do umowy, zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę z Zamawiającym harmonogramem 
uwzględniający potrzeby stron w zakresie korzystania z poszczególnych pomieszczeń. 

 
§ 6 

Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji i zobowiązuje się do 

przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszystkich innych przepisów dotyczących ochrony 
danych w tym danych medycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wdrożył wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie 
dokumentacji w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych i dokumentów 
związanych z realizacją Umowy. 

3. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych 
osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Po wygaśnięciu niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia uzyskanych od Zamawiającego danych osobowych osób. 

4. Wykonawca ma obowiązek współpracować z innymi podmiotami na rzecz Zamawiającego oraz pracownikami 
Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) powierza przetwarzanie zbioru 
danych osobowych i medycznych osób na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Umowy (Umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych). 

 
§ 7 

Przedstawiciele Stron 
1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy:  

1) Imię nazwisko:  nr tel…………….,  e-mail:………… 
2) Imię nazwisko:  nr tel…………….,  e-mail:………… 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu umowy – 
koordynatora/ów: 

1) Imię nazwisko:  nr tel…………….,  e-mail:………… 
2) Imię nazwisko:  nr tel…………….,  e-mail:………… 

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych usług. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag,  

o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia  
i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac 
stanowiących przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne kwotowo: 
1) w razie nienależytej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności rozumianej jako: 

a) przekazanie Zamawiającemu i innym podmiotom dokumentów zawierających wady lub braki lub 
nieprzekazanie dokumentów w terminach określonych w umowie i załączniku nr 2 do Umowy, 
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b) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z załącznika nr 2 do umowy, 
c) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z załącznika nr 2 do umowy 

uniemożliwiający Zamawiającemu wywiązanie się w terminie z jego obowiązków, 
– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde 
zdarzenie; 
2) za nieusunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości – pomimo wezwania 

Zamawiającego – bądź ponowne złożenie dokumentacji z wadami lub niespełniającej oczekiwań 
Zamawiającego – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1 500,00 
zł za każde zdarzenie; 

3) w przypadku niedostarczenia policy OC, o której mowa w § 10 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy, w terminie 
określonym w § 11 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500,00 zł 
za każdy dzień zwłoki; 

4) w razie nieusprawiedliwionej nieobecności osoby będącego członkiem Zespołu osób realizujących 
przedmiot umowy w miejscu realizacji usługi, zgodnie z zasadami, o których mowa w §1 ust. 7 – kara 
umowna w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek; 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne procentowo: 
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości  wynagrodzenia 
całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości  wynagrodzenia całkowitego 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy 

5) w przypadku nie dostarczenia policy OC, o której mowa w § 10 ust. 2 lub 3 niniejszej  umowy, w terminie 
określonym w § 10 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 500, 00 zł. za 
każdy dzień zwłoki.  

4. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy  
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

6. Stronom umowy przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów, 
jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki (np. z tytułu opóźnienia) z zachowaniem maksymalnego 
limitu z tytułu łączenia kar w wysokości do 20% wartości Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 
1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
8. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 
 
§ 9 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu 

następujących okoliczności: 
1) trzykrotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 i 5 

Umowy; 
2) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy; 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
4) utraty uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy; 
5) innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę. 
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2. Rozwiązanie Umowy powinno zawierać uzasadnienie i możliwe jest tylko w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 7 dni w wykonaniu 
Przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogram realizacji i Przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy:  
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie zgodnym z postanowieniami 

niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 
prac w ustalonym przez Strony terminie,  

b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                          
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,  

c) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia – 
załącznik nr 2 do Umowy, wskazaniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym dokumentami,  

d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w całości lub 
znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja prac przez Wykonawcę,  

e) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego,  
f) Wykonawca realizuje Przedmiotu umowy przez inne osoby niż wskazane w wskazanych w załączniku nr 7 

do umowy, bez z gody Zamawiającego, 
g) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie postawiony 

w stan likwidacji,  
h) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej 

staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu przez 
Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających 
z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy,  

i) nastąpi utrata zdolności do czynności prawnych,  
j) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie z §8 Umowy, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  
5. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

6. Prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie do 30 dni od   
uzyskania wiadomości o zajściu okoliczności odstąpienie to uzasadniających. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej 

działalności gospodarczej, a polisa OC nr ……na kwotę co najmniej 500 000,00 zł stanowi Załącznik nr 3 do 
Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, na kwotę równą co najmniej 500 000,00 zł, które jest ważne do dnia ………. r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, zawrzeć nową umowę 
ubezpieczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej 500 000,00 zł.  

4. Wykonawca zobowiązany jest objąć umową ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej cały okres 
wykonywania Przedmiotu Umowy – ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
kopię tej umowy Zamawiającemu. 

6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji 
prac, o których mowa w § 1 ust. 1. 

7. W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo od umowy 
odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust 3, pkt. 5 
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Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również  
innych tytułów, w szczególności czynów niedozwolonych, kształtuje się na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i innych dóbr osobistych - Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność bezpośrednią lub regresową za szkody będące następstwem naruszenia Umowy i 
czynów niedozwolonych (deliktów), popełnione przez niego lub osoby, za które odpowiada. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszą Umową w sposób szczególny stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzył 
wykonanie Umowy lub jej części, albo za pomocą których wykonuje Umowę lub jej część, nawet przy braku 
winy w wyborze. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą                                

w następujących przypadkach: 
1)  wynagrodzenie umowne Wykonawcy może ulec  zmianie  w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę 

okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy; 
2) zmiana treści umowy: 

a) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

3) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: 
a) zmiany będącej następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; 
b) w sytuacji  wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany 

okresu realizacji umowy; 
4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia: 

a) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 
ze zm.); 

5) zmiany osób wchodzących w skład Zespołu osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych                           
w załączniku nr 7 do Umowy, może nastąpić wyłącznie na osobę, która posiada kwalifikacje                                          
i doświadczenie nie niższe od tych, które były podstawą oceny warunków udziału w konkursie,                                 
w przypadku: 

a) wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek osoby, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna, świadczy w sposób nienależyty lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący. Termin 
wyznaczony przez Zamawiającego będzie nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych, 

b) w przypadku rozszerzenia składu Zespołu osób realizujących przedmiot umowy, nowy członek posiadał 
będzie doświadczenie nie niższe od tego, jakie było wymagane przez Zamawiającego w celu spełniania 
warunków udziału w konkursie oraz kryterium oceny ofert., 

c) gdy członek Zespołu osób realizujących przedmiot umowy zakończył współpracę z Wykonawcą lub jest 
niezdolny do wykonywania czynności, zmarł, został aresztowany lub skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy, którego został 
orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej – Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej, jednocześnie przedstawiając Zamawiającemu do 
akceptacji inną osobę o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie były podstawą 
jego oceny w ramach warunków udziału w konkursie oraz kryterium oceny ofert. Zamawiający 
zaakceptuje lub odmówi zmiany członka Zespołu Ekspertów w formie pisemnej lub elektronicznej. 

6) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 
a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach udziału w konkursie powodowałyby  

dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 
b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 
2. Warunki dokonania zmian: 
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1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, 

2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego 
wniosku o zmianę postanowień umowy, 

3) Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia w trakcie  realizacji 
Przedmiotu Umowy wszelkich dokumentów wymaganych w Szczegółowym opisie sposobu realizacji zadania, 
przy czym wszelka dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej Umowy w każdym 
przypadku staje się własnością Zamawiającego, a wynagrodzenie za jej wykonanie oraz wynagrodzenie z 
tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na polach eksploatacji zgodnie z 
poniższymi postanowieniami zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Z chwilą 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa powyżej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
– bez obowiązku uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, poza przewidzianym w § 3 ust.1 Umowy – 
majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do takiej dokumentacji na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności na następujących polach 
eksploatacji: 

1) wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności, 
2) zwielokrotnianie dowolną techniką, na przykład przez drukowanie lub zwielokrotnienie cyfrowe; 
3) wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej i internetowej, 
4) wystawiania, pokazywania do publicznej widomości, 
5) rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki informacji 

elektronicznej (np. pendrive, płyty DVD), wykorzystania na potrzeby publiczne przez Zamawiającego, 
6) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
7) obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
8) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu  
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

9) dokonywania zmian według potrzeb Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, w zakresie praw autorskich, za 

treści prezentowane lub udostępniane w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz za ewentualne naruszenie 
w ten sposób praw osób trzecich. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą odbioru wszelkich 
dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu umowy i bez dodatkowych 
opłat, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do rezultatów Umowy w zakresie 
opisanym powyżej. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami 
autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń 
na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych 
zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy. 

5. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty Umowy zostały utrwalone. 
6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego w związku z realizacją Umowy utwory  

są oryginalne i w żadnym wypadku nie naruszają praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu wszelkich naruszeń praw osób trzecich oraz naruszeń przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych powyżej, 
Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osoby trzeciej. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 
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8. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw autorskich  
do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł na mocy niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 
będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone prawomocnym 
wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu przeciwko niemu 
pozwu opisanego w ust. 8 lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego pełnomocnictwa wskazanej 
przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi – do 
reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie 
zawierać z w/w osobami żadnych ugód sądowych czy pozasądowych bez zgody Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do pełnego 
współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca zachowuje pełne prawa do niezaakceptowanych przez Zamawiającego lub niezrealizowanych 
projektów dokumentów po okresie obowiązywania Umowy lub po uprzedniej pisemnej zgodzie 
Zamawiającego. 

12. Środki reklamy wytworzone przez Wykonawcę mogą być używane przez niego dla celów reklamy własnej, 
jednakże bez prawa rozpowszechniania. Rozpowszechnianie w ramach reklamy własnej wymaga 
każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca ma prawo brać udział w rozmowach dotyczących 
rozwiązań polubownych, jak i uczestniczyć w ewentualnych procesach na zasadzie interwencji ubocznej. 
Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać z w/w osobami żadnych ugód sądowych  
czy pozasądowych bez zgody Wykonawcy. 

 
 

§ 13 
Rozstrzyganie sporów  

1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z Umową strony w pierwszej kolejności podejmą 
działania zmierzającego do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez przeprowadzenie 
stosowanych negocjacji. 

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia negocjacji, spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. Termin 14 
dni o jakim mowa w zdaniu poprzednim , liczony będzie od dnia doręczenia pozywanej Stronie wezwanie do 
rozpoczęcia negocjacji. Strony mogą przedłużyć wskazany okres 14 dni negocjacji  
o wspólnie uzgodniony okres. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie właściwemu rzeczowo 
sądowi w Pile.  

 
§ 14 

Klauzula salwatoryjna 
1. Jeżeli część postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważna na skutek sprzeczności z prawem, zasadami  

współżycia społecznego lub innych wad, Umowa pomiędzy stronami  pozostaje w mocy w części w jakiej nie 
dotyczy jej ustawowa sankcja nieważności. 

2. W przypadku o jakim mowa w ust 1 niniejszego paragrafu Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do 
Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub nieskutecznych. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych, a także innych przepisów prawa w celu prawidłowego wykonania niniejszej 
Umowy. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. 
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5. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej ) będą przetwarzane w celu jej zawarcia             
i wykonania. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia 
stanowią informację publiczną. 

7. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom 
powszechnym w Pile. 

8. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy na dzień jej zawarcia są: 
1) Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 –  Szczegółowy opis sposób realizacji zadania 
3) Załącznik nr 3 –  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej  

działalności gospodarczej. 
4) Załącznik nr 4 –  Weryfikacja VAT.  
5) Załącznik nr 5 –  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
6) Załącznik nr 6 –  Zespół osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy  

 
 
 
 
 

..................................                                                                               .................................. 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 


