
 

 

 

 

 

UMOWA ZLECENIE

na świadczenie usługkonsultacji

Pomocy Psychotraumatologicznej 

zawodowej” z terenu województwa pomorskiego

dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem w wyniku doświadczania 

traumatycznego wydarzenia,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 

„Aktywna integracja” Poddziałanie 6.

środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

zawarta w dniu ………………….. r. w…………………….

konkurencyjności, określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”, dla zamówień  o wartości niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz

zm.), a jednocześnie przekraczającej  50 tys. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT)

pomiędzy: 

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

reprezentowanym przez  

……………………………………………………

a  

…………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami

1. Zleceniodawca zleca, aZleceniobiorca

za wynagrodzeniem świadczenia usług

2. Szczegółowe zasady realizacji usług i wymagania stawiane w tym zakresie 

Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 1

   
    
 Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego nr 9/2019

UMOWA ZLECENIE NR ………………….. 

 

konsultacji psychologicznychdlaUczestników Projektu ,,

Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno

województwa pomorskiego,którzy doznają zaburzeń psychicznych, 

dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem w wyniku doświadczania 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.

” Poddziałanie 6.1.2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinans

środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

…………………….na podstawiezamówienia publicznego w drodze zasady 

konkurencyjności, określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

2020”, dla zamówień  o wartości niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018

zm.), a jednocześnie przekraczającej  50 tys. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT)

………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Stronami". 

§ 1 

Zleceniobiorca przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania                           

usług konsultacjipsychologicznychdla Uczestników

Szczegółowe zasady realizacji usług i wymagania stawiane w tym zakresie Zleceniobiorcy 

załącznik nr 1do umowy (zwane dalej „zapytaniem

 

  

zapytania ofertowego nr 9/2019 

,,Pomorskie Centrum 

Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-

którzy doznają zaburzeń psychicznych, 

dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem w wyniku doświadczania 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. 

”, współfinansowanego ze 

zamówienia publicznego w drodze zasady 

konkurencyjności, określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

2020”, dla zamówień  o wartości niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 

8 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), a jednocześnie przekraczającej  50 tys. PLN bez podatku od towarów i usług (VAT) 

dalej „Zleceniodawcą” 

przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania                           

dla UczestnikówProjektu. 

Zleceniobiorcy określa 

zapytaniem”). 



 

 

 

 

3.Termin realizacji niniejszej umowy: 

zamówienia)zgodniez harmonogramem świadczenia usługi uzgodnionym prze

Zleceniodawcą. 

4. Szacowana liczba godzin usług, o których mowa w niniejszym § łącznie wynosi 

zależności od części zamówienia),  w tym:

szacowana wielkość  niniejszego zamówienia wynosi:

1) łączna liczba godzin w 201

harmonogramu,o którym mowa             w ust. 

2) łączna liczba godzin w 20

harmonogramu,o którym mowa w ust. 

3) łączna liczba godzin w 202

harmonogramu,o którym mowa w ust. 

4) łączna liczba godzin w 202

harmonogramu,o którym mowa w ust. 

5)  łączna liczba godzin w 202

harmonogramu, o którym mowa w ust. 

 

5. Miejsce realizacji przedmiotu niniejszej umowy to 

zamówienia: część I – Punkt Konsultacyjny w Sopocie, ul. Niepodległości 728, 81

II – Punkt Konsultacyjny w Pruszczu Gdańskim, ul. Raciborskiego 2a, 83

część III – Punkt Konsultacyjny w Gdańsku, ul. Kartuska 63

na terenie województwa pomorskiego

6. Zleceniobiorcabędzie świadczył usługi, o których mowa w niniejszym §, 

szczególności: 

- działania interwencyjne lub wspierające w formie krótkoterminowej, nastawione na 

ustabilizowanie stanu psychicznego, 

- skuteczne zmniejszanie objawów stresu pourazowego, skupiające się na przepracowaniu z 

Uczestnikiem Projektu wybranego problemu emocjonalnego

- uczestnictwo w zebraniach zespołu projektowego jeden raz w kwartale, 

- uczestnictwo z zebraniach zespołu Punktu Konsultacyjnego jeden raz w miesiącu,

- udział w superwizjach zespołu organizowanych przez 

      - konsultacje indywidualne z Uczestnik

      - uczestnictwo w zespołach klinicznych organizowanych przez Zamawiającego około jeden raz w 

miesiącu. 

7. Jedna godzina świadczenia usług, o których mowa w 

8. Zleceniobiorca oświadcza, że przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do realizacji bez zastrzeżeń              

i wykona zakres usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, za cenę podaną w ofercie, 

zgodniezzasadami dotyczącymi realizacji zamówienia określonymi w za

Termin realizacji niniejszej umowy: od dnia zawarcia umowy do ……………….. r.(w zależności od części 

zgodniez harmonogramem świadczenia usługi uzgodnionym prze

Szacowana liczba godzin usług, o których mowa w niniejszym § łącznie wynosi 

,  w tym: 

szacowana wielkość  niniejszego zamówienia wynosi: 

łączna liczba godzin w 2019 roku:  ……….h (w zależności od części zamówienia)

o którym mowa             w ust. 3 niniejszego §, 

20 roku: …….. h(w zależności od części zamówienia)

o którym mowa w ust. 3 niniejszego §, 

łączna liczba godzin w 2021 roku: ……….. h(w zależności od części zamówienia)

o którym mowa w ust. 3 niniejszego§, 

łączna liczba godzin w 2022 roku: ……….. h(dotyczy tylko części I zamówienia)

o którym mowa w ust. 3 niniejszego §, 

łączna liczba godzin w 2023 roku: …….h (dotyczy tylko części I zamówienia),

o którym mowa w ust. 3 niniejszego §. 

Miejsce realizacji przedmiotu niniejszej umowy to …………………………………… ( w zależności od części 

Punkt Konsultacyjny w Sopocie, ul. Niepodległości 728, 81

Punkt Konsultacyjny w Pruszczu Gdańskim, ul. Raciborskiego 2a, 83-0

Punkt Konsultacyjny w Gdańsku, ul. Kartuska 63-65, 80-141 Gdańsk

na terenie województwa pomorskiego wskazane przez Zleceniodawcę. 

świadczył usługi, o których mowa w niniejszym §, 

łania interwencyjne lub wspierające w formie krótkoterminowej, nastawione na 

ustabilizowanie stanu psychicznego,  

skuteczne zmniejszanie objawów stresu pourazowego, skupiające się na przepracowaniu z 

Uczestnikiem Projektu wybranego problemu emocjonalnego,  

uczestnictwo w zebraniach zespołu projektowego jeden raz w kwartale,  

uczestnictwo z zebraniach zespołu Punktu Konsultacyjnego jeden raz w miesiącu,

udział w superwizjach zespołu organizowanych przez Zleceniodawcę jeden raz na dwa tygodnie.

z Uczestnikami Projektu, 

uczestnictwo w zespołach klinicznych organizowanych przez Zamawiającego około jeden raz w 

Jedna godzina świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego§ to 60 minut.

oświadcza, że przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do realizacji bez zastrzeżeń              

i wykona zakres usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, za cenę podaną w ofercie, 

zgodniezzasadami dotyczącymi realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu oraz w ofercie 

 

(w zależności od części 

zgodniez harmonogramem świadczenia usługi uzgodnionym przez Zleceniobiorcę ze 

Szacowana liczba godzin usług, o których mowa w niniejszym § łącznie wynosi ……….godziny (w 

(w zależności od części zamówienia), wg ustalonego 

(w zależności od części zamówienia), wg ustalonego 

(w zależności od części zamówienia), wg ustalonego 

(dotyczy tylko części I zamówienia), wg ustalonego 

(dotyczy tylko części I zamówienia),wg ustalonego 

…………………………………… ( w zależności od części 

Punkt Konsultacyjny w Sopocie, ul. Niepodległości 728, 81-703 Sopot,część 

000 Pruszcz Gdański, 

141 Gdańsk)  lub inne miejsce 

świadczył usługi, o których mowa w niniejszym §, obejmujące w 

łania interwencyjne lub wspierające w formie krótkoterminowej, nastawione na 

skuteczne zmniejszanie objawów stresu pourazowego, skupiające się na przepracowaniu z 

uczestnictwo z zebraniach zespołu Punktu Konsultacyjnego jeden raz w miesiącu, 

jeden raz na dwa tygodnie. 

uczestnictwo w zespołach klinicznych organizowanych przez Zamawiającego około jeden raz w 

to 60 minut. 

oświadcza, że przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do realizacji bez zastrzeżeń              

i wykona zakres usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, za cenę podaną w ofercie, 

pytaniu oraz w ofercie 



 

 

 

 

Zleceniobiorcystanowiącej załącznik nr 2

z wytycznymi obowiązującymi w ramach Projektu (zwanych dalej „

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zgodnie          

z przedmiotem niniejszej umowy, 

wykonania umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że pozostaje

w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiegona lata 2014-2020, jednak nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie.

3. Usługi, będące przedmiotem niniejszej umow

psychologa i/lub psychoterapeuty i/lub psychotraumatologa

Zleceniobiorcy) z daną osobą -

mobilnej u Uczestnika Projektu lub jego otoczenia, za pomocą komunikatorów internetowych.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że: 

1)  posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

wykonywania zawodu psychologa

2) będzie realizować przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wykonywania zawodu 

psychologa/psychoterapeuty/psychotraumatologa*

obowiązki wynikające z niniejszej umowy

psychologicznej/psychoterapeutyczne/psychotraumatologicznej*

psychologa/psychoterapeuty/psychotraumatologa*,

3) posiada stosowne ubezpieczenie OC,

4) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zawodu psychologa

psychoterapeuty i/lub psychotraumatologa*

5) jest dyspozycyjny i będzie obecny w zaplanowanym terminie i zaplanowanych godzinach 

realizacji zlecenia w miejscu wskazanym przez 

6) posługuje się językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne 

komunikowanie się z Uczestnikami, osobami z ich otoczenia i kadrą Projektu, a także sprawnie i 

rzetelnie prowadzi w języku polskim dokumentację świadczenia usługi. 

7) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych  do jej realizacji. 

5.Zleceniobiorca zobowiązuje się w sz

1) wykonania umowy z należytą starannością z uwzględnieniem standardów i reguł wykonywania 

usługi objętej niniejszą umową, 

załącznik nr 2do umowy(zwanej dalej „ofertą”), a także zgodnie 

wytycznymi obowiązującymi w ramach Projektu (zwanych dalej „wytycznymi”). 

§ 2 

oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zgodnie          

z przedmiotem niniejszej umowy, dysponuje potencjałem technicznym 

oświadcza, że pozostaje/nie pozostaje* w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

2020, jednak nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie.

Usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane są jako spotkania bezpośrednie 

i/lub psychoterapeuty i/lub psychotraumatologa*(w zależności od kwalifikacji 

- Uczestnikiem Projektu i nie obejmują świadczenia usług w formie 

Projektu lub jego otoczenia, za pomocą komunikatorów internetowych.

 

posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym uprawnieniado 

wykonywania zawodu psychologa/psychoterapeuty/psychotraumatologa*,  

realizować przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wykonywania zawodu 

/psychoterapeuty/psychotraumatologa*, w szczególności będzie wykonywać 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy ze starannością wynikającą z wiedzy 

oterapeutyczne/psychotraumatologicznej* oraz zasad etyki 

/psychoterapeuty/psychotraumatologa*, 

posiada stosowne ubezpieczenie OC, 

letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zawodu psychologa

psychotraumatologa*, 

jest dyspozycyjny i będzie obecny w zaplanowanym terminie i zaplanowanych godzinach 

realizacji zlecenia w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, 

posługuje się językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne 

kowanie się z Uczestnikami, osobami z ich otoczenia i kadrą Projektu, a także sprawnie i 

rzetelnie prowadzi w języku polskim dokumentację świadczenia usługi.  

nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych  do jej realizacji.  

zobowiązuje się w szczególności do:  

wykonania umowy z należytą starannością z uwzględnieniem standardów i reguł wykonywania 

usługi objętej niniejszą umową,  

 

”), a także zgodnie 

”).  

oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie zgodnie          

dysponuje potencjałem technicznym dla prawidłowego 

u na podstawie stosunku pracy 

w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

2020, jednak nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 

y, rozumiane są jako spotkania bezpośrednie 

(w zależności od kwalifikacji 

świadczenia usług w formie 

Projektu lub jego otoczenia, za pomocą komunikatorów internetowych. 

w tym uprawnieniado 

realizować przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wykonywania zawodu 

, w szczególności będzie wykonywać 

e starannością wynikającą z wiedzy 

oraz zasad etyki 

letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zawodu psychologa i/lub 

jest dyspozycyjny i będzie obecny w zaplanowanym terminie i zaplanowanych godzinach 

posługuje się językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne 

kowanie się z Uczestnikami, osobami z ich otoczenia i kadrą Projektu, a także sprawnie i 

wykonania umowy z należytą starannością z uwzględnieniem standardów i reguł wykonywania 



 

 

 

 

2) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

przedmiotu umowy, nie dopuszcza s

komunikatory społeczne lub inne aplikacje służące do komunikowania się drogą internetową,

3) prowadzenia i bieżącego uzupełniania dokumentacji dot. przebiegu realizacji umowy zgodnejze

wzorami przekazanymi przez 

4) przekazania Zleceniodawcy

potwierdzającym zrealizowaną usługę; 

5) realizacji usługi zgodnie z przepisami krajowymi i UE, w 

zasady równości szans i niedyskryminacji

6) niezwłocznego informowania 

przedmiotu niniejszej umowy, 

7) oznaczania dokumentacji realizacji niniejszej umowy zgodnie z 

i promocji na lata 2014-2020,

8) informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

9) współpracy z kadrą Projektu w zakresie rekomendowania osób korzystających z usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez 

Projekt,  

10) terminowej realizacji powierzonych zadań oraz

występujących problemach i trudnościach w ich realizacji, 

11) spotkań na żądanie Zleceniodawcy

Zleceniodawcę. Zleceniobiorca 

innego miejsca wskazanego przez

w zakres godzin przeznaczonych na usługi 

12) przekazaniaZleceniodawcy 

przedmiotem niniejszej umowy, 

13) zapewnienie Zleceniodawcy

14) dostarczania Zleceniodawcy

5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni

15) realizowania usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Produkcie Finalnym Projektu pt.” PI 

Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim 

młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich”, nr projekt

POKL.07.02.02.-22-011/11, który zostanie udostępniony przez 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy osobiście przez osoby wskazane do realizacji 

nie dopuszcza się świadczenia usługi drogą elektroniczną czy poprzez 

komunikatory społeczne lub inne aplikacje służące do komunikowania się drogą internetową,

prowadzenia i bieżącego uzupełniania dokumentacji dot. przebiegu realizacji umowy zgodnejze

przez Zleceniodawcę,  

Zleceniodawcy uzupełnionej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem, 

potwierdzającym zrealizowaną usługę; najpóźniej w ciągu pięciu dni od wykonania usługi,

realizacji usługi zgodnie z przepisami krajowymi i UE, w tym wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, 

niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o każdej zmianie organizacyjnej dotyczącej 

przedmiotu niniejszej umowy,  

oznaczania dokumentacji realizacji niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji 

2020, 

informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

współpracy z kadrą Projektu w zakresie rekomendowania osób korzystających z usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez 

terminowej realizacji powierzonych zadań oraz niezwłocznego informowan

występujących problemach i trudnościach w ich realizacji,  

Zleceniodawcy z zespołem Projektu w miejscu wskazanym przez 

Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do siedziby

jsca wskazanego przezZleceniodawcę. Czas spotkań z zespołem Projektu nie wchodzi 

w zakres godzin przeznaczonych na usługi psychologiczne, 

 dokumentów potwierdzających realizacje usługi będące 

przedmiotem niniejszej umowy,  

Zleceniodawcy prawa do kontroli wykonania przedmiotu niniejszej umowy

Zleceniodawcy faktury/rachunku w formacie A4 w nieprzekraczalnym terminie do 

5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, 

realizowania usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Produkcie Finalnym Projektu pt.” PI 

Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – Innowacyjny model wspierania 

młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich”, nr projekt

011/11, który zostanie udostępniony przez Zleceniodawcę

 

przez osoby wskazane do realizacji 

ię świadczenia usługi drogą elektroniczną czy poprzez 

komunikatory społeczne lub inne aplikacje służące do komunikowania się drogą internetową, 

prowadzenia i bieżącego uzupełniania dokumentacji dot. przebiegu realizacji umowy zgodnejze 

uzupełnionej dokumentacji związanej z realizowanym Projektem, 

wykonania usługi, 

tym wytycznych w zakresie realizacji 

o każdej zmianie organizacyjnej dotyczącej 

ytycznymi w zakresie informacji 

informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej 

współpracy z kadrą Projektu w zakresie rekomendowania osób korzystających z usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez 

informowania kadry Projektu o 

z zespołem Projektu w miejscu wskazanym przez 

ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do siedzibylub 

. Czas spotkań z zespołem Projektu nie wchodzi 

twierdzających realizacje usługi będące 

kontroli wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

w nieprzekraczalnym terminie do 

realizowania usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Produkcie Finalnym Projektu pt.” PI 

Innowacyjny model wspierania 

młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich”, nr projektu: 

Zleceniodawcę. 



 

 

 

 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 

niniejszej umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i do przekładni

Zleceniodawcy, kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej/aktualnych polis ubezpieczeniowych.

 

1. Wszelkie sprawy, które mogą zaistnieć w toku realizacji postanowień wynikających z niniejszej 

umowy oraz nadzór nad jej realizacją będzie sprawowany przez: 

1) ze strony Zleceniobiorcy –……………………..

2) ze strony Zleceniodawcy - ……………………….

2. Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego §, są uprawnione i zobowiązane do utrzymywania bieżących 

kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej umowy.

1. Usługi zamówione na podstawie niniejszej umowy uznane będą za wykonane/w danym miesiącu/ 

po przyjęciu ich przez Zleceniodawcę

Zleceniobiorcę w terminie do pięciu dni każdego miesiąca po zrealizowaniu usługi i uznaniu przez 

Zleceniodawcę ich należytego wykonania. 

2. Sprawdzenie przedmiotu umowy będzie polegało na ustaleniu, że:

1)  wykonane usługi są poprawne i kompletne oraz odpowiadają wymogom zaw

i niniejszej umowie. 

2) weryfikacji wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi będące przedmiotem 

niniejszej umowy,  

3. W przypadku, stwierdzenia przez 

przedmiotu umowy, Zleceniodawca 

ponoszenia przez Zleceniodawcę z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

1. Zleceniodawca, zgodnie z treścią oferty, zobowiązuje się zapłacić 

prawidłowo i terminowo przedmiot umowy, wynagrodzenie maksymalne w łącznej wysokości: 

brutto: ………………….. zł PLN  

(słownie: …………………………….), 

 

(w zależności od części zamówienia)

Określenie zamówienia 

 

Rok

zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 

niniejszej umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i do przekładni

, kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej/aktualnych polis ubezpieczeniowych.

§ 3 

Wszelkie sprawy, które mogą zaistnieć w toku realizacji postanowień wynikających z niniejszej 

umowy oraz nadzór nad jej realizacją będzie sprawowany przez:  

…………………….., tel. ……………………..., e- mail: …………………………

………………………., tel………………., e-mail: ……………………………..

Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego §, są uprawnione i zobowiązane do utrzymywania bieżących 

trakcie wykonywania niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Usługi zamówione na podstawie niniejszej umowy uznane będą za wykonane/w danym miesiącu/ 

Zleceniodawcę na podstawie ewidencji liczby godzin usług dostarczonej przez 

w terminie do pięciu dni każdego miesiąca po zrealizowaniu usługi i uznaniu przez 

ich należytego wykonania.  

Sprawdzenie przedmiotu umowy będzie polegało na ustaleniu, że: 

wykonane usługi są poprawne i kompletne oraz odpowiadają wymogom zaw

weryfikacji wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi będące przedmiotem 

W przypadku, stwierdzenia przez Zleceniodawcę wad w wykonaniu przez 

Zleceniodawca wyznaczy Zleceniobiorcy dodatkowy termin na jego realizację, bez 

z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

 

§ 5 

, zgodnie z treścią oferty, zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy

prawidłowo i terminowo przedmiot umowy, wynagrodzenie maksymalne w łącznej wysokości: 

),  

(w zależności od części zamówienia) 

 

Rok 
Cena jednostkowa brutto  

(zł) 

Szacowana 

ilość 

jednostek 

 

zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 

niniejszej umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i do przekładnia 

, kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej/aktualnych polis ubezpieczeniowych. 

Wszelkie sprawy, które mogą zaistnieć w toku realizacji postanowień wynikających z niniejszej 

………………………… 

…………………………….. 

Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego §, są uprawnione i zobowiązane do utrzymywania bieżących 

Usługi zamówione na podstawie niniejszej umowy uznane będą za wykonane/w danym miesiącu/ 

na podstawie ewidencji liczby godzin usług dostarczonej przez 

w terminie do pięciu dni każdego miesiąca po zrealizowaniu usługi i uznaniu przez 

wykonane usługi są poprawne i kompletne oraz odpowiadają wymogom zawartym w zapytaniu 

weryfikacji wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi będące przedmiotem 

wad w wykonaniu przez Zleceniobiorcę 

dodatkowy termin na jego realizację, bez 

z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

Zleceniobiorcy, za zrealizowany 

prawidłowo i terminowo przedmiot umowy, wynagrodzenie maksymalne w łącznej wysokości:  

Wartość 

łączna 

(zł) 



 

 

 

 

 

2. Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynikało z 

jednostkowych wskazanych w ofercie i ilości zrealizowanych jednostek

wszystkie obowiązki Zleceniobiorcy 

3. Cena świadczonej usługi obejmuje koszt dojazdu do miejsca realizacji usługi.

4. Płatność będzie dokonywana w transzach tj

zrealizowanych. 

5. Wskazane w ust. 1 niniejszego § ceny jednostkowe będą niezmienne przez okres realizacji Projektu, 

z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ewidencji czasu pracy, o których mowa w niniejszym §, 

Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od 

nieczytelnej lub niepoprawnie wypełnionej ewidencji czasu pracy. Będzie to skutkować 

przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia 

7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych. 

8. Zleceniobiorca wystawia fakturę

zatwierdzeniu i zdaniu ewidencji

9. Zapłata nastąpi po zatwierdzeniu ewidencji, o której mowa w 

21 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy 

rachunkowym faktury/rachunku

10.  W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od 

nieczytelnej lub niepoprawnie wystawionej faktury

terminu płatności o okres przedłożenia 

11. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zleceniodawcy 

Wynagrodzenie  

 (……….zł x ….h)  

 

201

Wynagrodzenie  

 (………zł x …….h) 

 

2020

Wynagrodzenie  

 (……..zł x …….h) 

 

202

Wynagrodzenie  

………zł x ……..h) 

 

202

Wynagrodzenie  

 (……..zł x ….h) 

 

202

Łącznie

Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynikało z 

wskazanych w ofercie i ilości zrealizowanych jednostekgodzinowych

Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy.   

Cena świadczonej usługi obejmuje koszt dojazdu do miejsca realizacji usługi. 

w transzach tj. 1 x w miesiącu z dołu według faktycznej ilości godzin 

Wskazane w ust. 1 niniejszego § ceny jednostkowe będą niezmienne przez okres realizacji Projektu, 

z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ewidencji czasu pracy, o których mowa w niniejszym §, 

Zleceniobiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień i korekty dokumentów. 

zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od 

nieczytelnej lub niepoprawnie wypełnionej ewidencji czasu pracy. Będzie to skutkować 

zesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zleceniodawcy poprawnego dokumentu.

Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych.  

wystawia fakturę/rachunek, o której mowa w niniejszym paragrafie, po 

ewidencji, o której mowa w § 4 niniejszej umowy. 

nastąpi po zatwierdzeniu ewidencji, o której mowa w §4 niniejszej umowy

Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i 

rachunku przelewem na konto wskazane w fakturze/rachunku.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

Zleceniobiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień i korekty dokumentów. 

a sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od 

nieczytelnej lub niepoprawnie wystawionej faktury/rachunku. Będzie to skutkować przesunięciem 

terminu płatności o okres przedłożenia Zleceniodawcy poprawnego dokumentu.

wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego

 

2019 
…….. zł …. h 

 

20 
……… zł …… h 

 

2021 
………. zł ….. h 

 

2022 
…….. zł …… h 

 

2023 
……… zł ….. h 

Łącznie ……. h 

 

Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynikało z iloczynucen 

godzinowych,uwzględniając 

według faktycznej ilości godzin 

Wskazane w ust. 1 niniejszego § ceny jednostkowe będą niezmienne przez okres realizacji Projektu, 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ewidencji czasu pracy, o których mowa w niniejszym §, 

do złożenia pisemnych wyjaśnień i korekty dokumentów. 

zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Zleceniobiorcy 

nieczytelnej lub niepoprawnie wypełnionej ewidencji czasu pracy. Będzie to skutkować 

poprawnego dokumentu. 

, o której mowa w niniejszym paragrafie, po 

§4 niniejszej umowy, w terminie do 

prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i 

/rachunku. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dokumentach, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

do złożenia pisemnych wyjaśnień i korekty dokumentów. 

a sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Zleceniobiorcy 

. Będzie to skutkować przesunięciem 

poprawnego dokumentu. 

wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego 

……… zł 

…….. zł 

……… zł 

………. zł 

……… zł 

………. zł 



 

 

 

 

12. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 

wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych wskazanych w cenie  w ofercie.

13. Zleceniodawca zastrzega, a Zleceniobiorca 

którym mowa w niniejszym §, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 

Zleceniodawcę od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z 

powyższym, wynagrodzenie zostanie uiszczone nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 

środków finansowych przez Zleceniodawcę

wystawionej faktury. Zleceniodawca 

zapłaty.  Zleceniobiorcy nie przysługują za ten czas odsetki. 

14. Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków pochodzących 

z funduszy Unii Europejskiej, Zleceniodawca

jeżeli z przyczyn niezależnych od 

zostanie zmniejszona. W przypadku zmniejszenia zakresu usług będąc

Zleceniobiorca zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem 

zakresu umowy. 

1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie w zgodzie i w 

oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” 

zgodnie z odrębną umową. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się

danych osobowych. 

1. Zleceniobiorca, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w całości lub w części. 

2. Zleceniobiorca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców bez uprzedniej 

zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy

1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowyw wysokości 50,00 zł 

opóźnienia, 

2) wykonanie usługi niezgodnie z harmonogramem w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za 

ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 

wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych wskazanych w cenie  w ofercie.

Zleceniobiorca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia,o 

którym mowa w niniejszym §, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 

od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z 

powyższym, wynagrodzenie zostanie uiszczone nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 

Zleceniodawcę od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawid

Zleceniodawca będzie informował Zleceniobiorcę o przewidywanym terminie 

nie przysługują za ten czas odsetki.  

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków pochodzących 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia jego zakresu, 

jeżeli z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy wysokość środków na sfinansowanie zamówienia 

zostanie zmniejszona. W przypadku zmniejszenia zakresu usług będących przedmiotem umowy, 

zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem 

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie w zgodzie i w 

lamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” 

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów  o tajemnicy zawodowej  i o ochronie 

§ 7 

, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

ści.  

nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców bez uprzedniej 

wyrażonej na piśmie.  

 

§ 8 

Zleceniodawcy karę umowną za:  

nieterminowe wykonanie przedmiotu umowyw wysokości 50,00 zł brutto, za każdy dzień 

ykonanie usługi niezgodnie z harmonogramem w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za 

 

ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 

wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych wskazanych w cenie  w ofercie. 

wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia,o 

którym mowa w niniejszym §, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 

od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego Projektu. W związku z 

powyższym, wynagrodzenie zostanie uiszczone nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 

od Instytucji Pośredniczącej, na podstawie prawidłowo 

o przewidywanym terminie 

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków pochodzących  

zastrzega sobie możliwość ograniczenia jego zakresu, 

wysokość środków na sfinansowanie zamówienia 

ych przedmiotem umowy, 

zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem 

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszej umowy odbywać się będzie w zgodzie i w 

lamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” 

przestrzegania przepisów  o tajemnicy zawodowej  i o ochronie 

, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców bez uprzedniej 

brutto, za każdy dzień 

ykonanie usługi niezgodnie z harmonogramem w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za 



 

 

 

 

godzinę zegarową usługi określoną w umowie, przysługującego za każdorazową stwierdzoną 

przez Zleceniodawcę niewłaściwość

3) niedostarczenie faktury/rachunku za wykonaną usługę do 5 dnia następnego miesiąca po 

wykonaniu usługi, w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z nieterminowo 

dostarczonej faktury/rachunku,

4) kary umowne podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionyc

zdarzeń, 

5) odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

500,00 zł, 

6) Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego 

wobec łączącej Strony więzi prawnej: o 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

Stronie. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia)

2. Zleceniodawca może potrącić kary umowne z wynagrodzenia 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, jeżeli powstałe 

szkody będą wyższe od nałożonych kar umownych.  

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku przerwania, zawieszenia, nieterminowej 

realizacji przedmiotu umowy lub 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym lub interesie 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu in

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach.

Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wyk

części umowy. Stan zaawansowania wykonania umowy określać będzie protokół podpisany 

przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego §, 

jedynie wynagrodzenie należne z tytułu faktycznie wykonanej usługi. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

godzinę zegarową usługi określoną w umowie, przysługującego za każdorazową stwierdzoną 

niewłaściwość, 

faktury/rachunku za wykonaną usługę do 5 dnia następnego miesiąca po 

wykonaniu usługi, w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z nieterminowo 

dostarczonej faktury/rachunku, 

kary umowne podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionyc

odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 

Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego 

wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

niowanie lub skażenia) 

może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Zleceniobiorcy

zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, jeżeli powstałe 

szkody będą wyższe od nałożonych kar umownych.   

przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku przerwania, zawieszenia, nieterminowej 

realizacji przedmiotu umowy lub wykonywania usługi niezgodnie z ustaleniami 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym lub interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu in

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zleceniodawca

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach.

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wyk

części umowy. Stan zaawansowania wykonania umowy określać będzie protokół podpisany 

Zleceniobiorcę.   

W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego §, Zleceniobiorcy 

jedynie wynagrodzenie należne z tytułu faktycznie wykonanej usługi.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

 

godzinę zegarową usługi określoną w umowie, przysługującego za każdorazową stwierdzoną 

faktury/rachunku za wykonaną usługę do 5 dnia następnego miesiąca po 

wykonaniu usługi, w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z nieterminowo 

kary umowne podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich 

Zleceniobiorcy w wysokości  

Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą (tj. zdarzenia zewnętrznego 

charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie 

mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej 

warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

Zleceniobiorcy. 

zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, jeżeli powstałe 

przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem  

dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku przerwania, zawieszenia, nieterminowej 

niezgodnie z ustaleniami Stron.  

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

Zleceniodawcamożeodstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. W takim przypadku 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo 

części umowy. Stan zaawansowania wykonania umowy określać będzie protokół podpisany 

Zleceniobiorcy przysługiwać będzie 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



 

 

 

 

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

okolicznościach. 

8. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym umowy, w sytuacji 

gdyby Zleceniobiorca dopuścił się rażących naruszeń w sposobie realizacji umowy,w 

szczególności :  

a) bez zgody Zleceniodawcy 

b) dopuścił się naruszeń zasad etyki oraz standardów wykonywania zawodu, w tym m.in. w 

zakresie ochrony tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych uczestników lub innych 

naruszeń podważających zaufanie do Zleceniobiorcy i świadczonej przez niego pracy

 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

niniejszej umowy tj: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień niniejszej umowy                      

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

2) siły wyższej – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia 

zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej 

Zleceniobiorcazobowiązany jest 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania 

siły wyższej, 

3) zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w 

zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

4) w zakresie zmiany harmonogramu i terminu realizacji umowy, w sytuacji gdyby konieczność 

taka wynikała z okoliczności leżących po stronie 

charakterze obiektywnym,

5) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, w takim przypadku 

się do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego zmiany w należnym podatek od  towarów i 

usług według obowiązującej stawki

6) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej

7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, którychnie 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym umowy, w sytuacji 

dopuścił się rażących naruszeń w sposobie realizacji umowy,w 

Zleceniodawcy  powierzył wykonanie umowy osobie trzeciej; 

dopuścił się naruszeń zasad etyki oraz standardów wykonywania zawodu, w tym m.in. w 

tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych uczestników lub innych 

naruszeń podważających zaufanie do Zleceniobiorcy i świadczonej przez niego pracy

§ 9 

dopuszczają możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku, gdy konieczność 

rowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów  

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień niniejszej umowy                      

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Zleceniodawcy

iązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej 

zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania 

ny wniosku o dofinansowanie Projektu zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w 

zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

w zakresie zmiany harmonogramu i terminu realizacji umowy, w sytuacji gdyby konieczność 

ynikała z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub innych okolicznościo 

charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy

zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, w takim przypadku Zleceniodawca 

się do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego zmiany w należnym podatek od  towarów i 

usług według obowiązującej stawki, 

zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, którychnie 

 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym umowy, w sytuacji 

dopuścił się rażących naruszeń w sposobie realizacji umowy,w 

 

dopuścił się naruszeń zasad etyki oraz standardów wykonywania zawodu, w tym m.in. w 

tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych uczestników lub innych 

naruszeń podważających zaufanie do Zleceniobiorcy i świadczonej przez niego pracy.   

dopuszczają możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w przypadku, gdy konieczność 

rowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

organów  – w takim zakresie,      

w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień niniejszej umowy                      

rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

Zleceniodawcy wykonanie jego 

iązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej 

dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania 

ny wniosku o dofinansowanie Projektu zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w 

zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

w zakresie zmiany harmonogramu i terminu realizacji umowy, w sytuacji gdyby konieczność 

lub innych okolicznościo 

których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.   

Zleceniodawca zobowiązuje 

się do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego zmiany w należnym podatek od  towarów i 

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, którychnie 



 

 

 

 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony

8) zmiany osób wymienionych w Wykazie osób według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 

pod warunkiem zaproponowania innych osób, zapewniających realizację przedmiotu umowy

9) w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Zleceniobiorcę

2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek 

Zleceniobiorcy/Zleceniodawcy. 

Zmiany umowy wymagają pod rygorem 

1) zmiana danych teleadresowych 

2) zmiana osób upoważnionych do reprezentacji 

3) zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, o których mowa w 

nie wymaga formy aneksu. W takim przypadku 

odbioru drugiej Stronie pisemnej in

Umowę zawiera się na czas określony 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, 

w drodze porozumienia a w przypadku braku porozumienia 

powszechnego właściwego dla siedziby 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy regulujące zasady ochrony danych 

osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

Wykaz załączników do niniejszej umowy: 

1) Załącznik nr 1 -  Zapytanie ofertowe, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Zleceniobiorcy.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden dla 

Zleceniodawcy.   

 

ZLECENIODAWCA    

 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony

osób wymienionych w Wykazie osób według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 

pod warunkiem zaproponowania innych osób, zapewniających realizację przedmiotu umowy

w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Zleceniobiorcę. 

dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek 

§ 10 

Zmiany umowy wymagają pod rygorem bezskuteczności formy pisemnej, przy czym:

zmiana danych teleadresowych Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy,  

zmiana osób upoważnionych do reprezentacji Stron, 

zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, o których mowa w §3 niniejszej umowy,

nie wymaga formy aneksu. W takim przypadku  konieczne jest jednak doręczenie za potwierdzeniem 

odbioru drugiej Stronie pisemnej informacji o tym fakcie. 

§ 11 

Umowę zawiera się na czas określony do……….. r. (w zależności od części zamówienia)

 

§ 12 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony 

w drodze porozumienia a w przypadku braku porozumienia - poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

nie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy regulujące zasady ochrony danych 

osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Wykaz załączników do niniejszej umowy:  

Zapytanie ofertowe,  

Oferta Zleceniobiorcy. 

  § 14 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden dla Zleceniobiorcy

    ZLECENIOBIORCA 

 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

osób wymienionych w Wykazie osób według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 

pod warunkiem zaproponowania innych osób, zapewniających realizację przedmiotu umowy, 

w przypadkach określonych wyżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek 

formy pisemnej, przy czym: 

§3 niniejszej umowy, 

konieczne jest jednak doręczenie za potwierdzeniem 

(w zależności od części zamówienia) 

 starają się rozwiązać 

poddają rozstrzygnięciu sądu 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

nie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy regulujące zasady ochrony danych 

Zleceniobiorcy, a jeden dla 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


