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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn.: 

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (dalej 

także jako „podopieczni”) w miejscu ich zamieszkania przez następujących specjalistów – 

terapeutów: pedagog, pedagog specjalista oraz pedagog – terapeuta behawioralny/ logopeda oraz 

neurologopeda/ rehabilitant oraz neurorehabilitant/ psycholog/ opiekun środowiskowy/ terapeuta 

integracji sensorycznej.1 

2. Szczegółowy zakres specjalistycznych usług opiekuńczych stanowiących przedmiot umowy określa 

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm.) oraz decyzje administracyjne wydane 

na rzecz podopiecznych przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).  

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 

zgodnie z ustalonym harmonogramem usług, z zastrzeżeniem, że liczba godzin w danym dniu nie 

może przekroczyć 4 godzin zegarowych z danym specjalistą – terapeutą. 

4. Szacunkowa liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 432/ 167/ 

377/ 36/ 63/ 302 w skali jednego miesiąca. 

5. Szacunkowa liczba godzin, o której mowa w ust. 4, może ulec zmianie - zwiększeniu lub 

zmniejszeniu, zgodnie z postanowieniami ust. 6 i 7, ze względu na specyfikę przedmiotu umowy, 

którego cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia lub sytuację życiową 

podopiecznych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie do 20% 

szacunkowej liczby godzin usług stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu zaoferowanej przez 

wybranego Wykonawcy ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Jeżeli Zamawiający nie 

skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę 

odszkodowania z tytułu niezrealizowania opcji lub jej części, jak również nie może być podstawą 

do odmowy wykonania umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu szacunkowej liczby godzin 

usługi będącej przedmiotem umowy stosownie do aktualnych potrzeb, przy czym Zamawiający 

gwarantuje realizację minimum 70% szacunkowej liczby godzin usługi. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu 

 
1  W zależności od części zamówienia - właściwe pozostawić 
2  W zależności od części zamówienia - właściwe pozostawić 
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zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, jak również nie może być podstawą do odmowy 

wykonania gwarantowanej części umowy. 

8. Jedna godzina usług stanowiących przedmiot umowy jest godziną zegarową (60 minut), liczoną 

jako faktyczne świadczenie usług w miejscu zamieszkania podopiecznego. Nie obejmuje ona czasu 

dojazdu lub dojścia osoby świadczącej usługę do miejsca zamieszkania podopiecznego oraz czasu 

powrotu.  

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie  w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. (albo: od dnia ………… 

2023r. ale nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli rozpoczęcie realizacji 

przedmiotu umowy z dniem 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwe z powodu toczącego się 

postępowania o udzielenie zamówienia ) do dnia 31 sierpnia 2023 r.  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje wznowienie realizacji przedmiotu umowy na kolejny okres trwający od 

dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  

3. Wznowienie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na jego 

realizację.  

4. Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o wznowieniu na co najmniej 30 dni przed 

rozpoczęciem realizacji wznowienia. 

5. Zasady i sposób realizacji przedmiotu objętego wznowieniem będą takie same jak te, które 

obowiązują przy realizacji przedmiotu umowy w podstawowym zakresie (przed wznowieniem).  

 

§ 3 

Personel Wykonawcy  

1. Do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych stanowiących przedmiot umowy 

Wykonawca skieruje osoby (specjalistów – terapeutów) wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej 

w postępowaniu prowadzącym do zawarcia umowy. 

2. Wykaz osób, o których w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana którejkolwiek z osób wymienionych  

w wykazie, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem, że zostanie ona zastąpiona wyłącznie przez 

osobę, która posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie i co najmniej takie jak osoba 

wskazana w ofercie Wykonawcy. 

4. Zmiana osoby dokonana będzie na pisemny wniosek Wykonawcy złożony na co najmniej 5 dni 

przed planowaną zmianą, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W przypadku zmiany osoby wykonującej przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia dokumentów (w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby proponowanej na zastępstwo. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian osób wykonujących przedmiot umowy na 

żądanie Zamawiającego w przypadku, gdy osoby te nie realizują należycie usługi stanowiącej 

przedmiot umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę na inną  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zmiany. Postanowienia ust. 4 

stosuje się. 

7. Skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy innej osoby niż zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Zmiana dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu skutkuje zmianą załącznika nr 

2  do umowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 
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§ 4 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że cena brutto za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 

stanowiących przedmiot umowy wynosi ….. zł netto (słownie złotych: ………) – zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.  

2. Na dzień zawarcia umowy umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

wynosi ……………… zł brutto (słownie: ………………..)3. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, w tym wszelkie składki, opłaty i podatki, 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, na warunkach określonych  

w niniejszej umowie. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, każdorazowo  

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207); 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Strony wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku 

VAT i nową cenę brutto za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

nową wartość umownego wynagrodzenia, przeliczoną z uwzględnieniem postanowień ust. 10.  

6. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

4 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania 

przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz 

uzasadnieniem takiego zwiększenia. 

7. We wniosku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić zasadność swojego 

zgłoszenia, w tym w szczególności przedłożyć: 

1) wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie; 

2) wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie; 

3) podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu; 

4) kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie; 

5) wskazanie daty, od której koszty wykonania przedmiotu umowy uległy zmianie. 

8. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających zasadność 

wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień lub dowodów 

żądanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, może 

 
3  Umowne wynagrodzenie Wykonawcy obliczone wg wzoru: ceny jednostkowej brutto zgodnie z ofertą 

Wykonawcy x szacunkowa liczba godzin usług w skali miesiąca x 8 miesięcy  
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być odczytane przez Zamawiającego jako niewykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować odstąpienie od zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wprowadzona na podstawie ust. 4-8 wymaga 

zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, dotyczy tylko tej części przedmiotu umowy, która 

pozostała do wykonania od dniu wejścia w życie przepisów zmieniających odpowiednio stawkę 

podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

lub zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

 

§ 5 

Waloryzacja wynagrodzenia   

1. W przypadku zmian ceny lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany ceny jednostkowej, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz odpowiedniej 

zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2, poprzez ich 

waloryzację.  

2. Ustala się, że minimalny okres, w którym może nastąpić waloryzacja wynosi 6 miesięcy. Pierwsza 

waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

umowy, która to data jest początkowym terminem ustalania zmiany wynagrodzenia. 

3. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym 

GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

4. Warunkiem dokonania waloryzacji jest aby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, wynosił co najmniej 

102% (wzrost lub spadek cen o co najmniej 2%).  

5. Waloryzacja dotyczy tylko tej części przedmiotu umowy, która pozostanie do wykonania po dacie 

dokonania waloryzacji i dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie ceny jednostkowej oraz 

umownego wynagrodzenia. 

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jaką Zamawiający dopuszcza 

w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 10% umownego wynagrodzenia, o którym mowa w § 

4 ust. 2. 

7. Waloryzacja następuje na wniosek jednej ze Stron umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej 

podstawę zmiany oraz wyliczenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po waloryzacji. 

Zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji Strony potwierdzą aneksem do umowy.  

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami  niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi 

oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia maksymalnej 

wartości zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6. 

 

§ 6 

Warunki płatności  
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1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, fakturami częściowymi 

wystawianymi za okres rozliczeniowy trwający jeden miesiąc kalendarzowy. Do faktur 

częściowych Wykonawca dołącza karty pracy. 

2. Wartość zrealizowanego przedmiotu umowy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, 

będzie obliczana na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych godzin specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym okresie i ceny brutto za jedną godzinę. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posługiwał się numerem rachunku bankowego ujętym  

w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w formie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca udostępniał także inne 

ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne dotyczące zawartej umowy na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania (PEF).  

6. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią oraz dokonać potrąceń. 

8. Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiane będą na następującego nabywcę/ 

odbiorcę: 

Nabywca: Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, NIP 466-03-31-828 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół. 

 

§ 7 

Warunki realizacji przedmiotu umowy  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie dane każdego podopiecznego na rzecz, którego 

świadczone mają być specjalistyczne usługi opiekuńcze, z podaniem jego imienia i nazwiska, 

adresu, telefonu, typu terapii, tygodniowej i miesięcznej liczby godzin usług do wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w 

szczególności: kart pracy, planów i programów pracy oraz oceny postępów (ewaluacji).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania planu i programu pracy dostosowanego 

indywidualnie do potrzeb i schorzeń danego klienta oraz okresowej oceny postępów wynikających 

ze stosowanej terapii (ewaluacji) raz na 6 miesięcy. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga 

potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby, z którą 

realizowana jest usługa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zakresu i jakości usług świadczonych przez 

Wykonawcę oraz prawo wglądu do prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji w zakresie 

realizacji przedmiotu  umowy. 

 

§ 8 

Przedstawiciele Stron 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji umowy. 

2. Wykonawca wyznacza ze swojej strony koordynatora ds. realizacji umowy w osobie 

Pani/Pana ……………….. , tel. …………… , e-mail: …………. 

3. Do obowiązków koordynatora, o którym mowa w ust. 2, należy w szczególności organizowanie  

i sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz zarządzanie osobami skierowanymi 
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do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych. Koordynator odpowiedzialny jest również 

za współpracę z Zamawiającym w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem umowy.  

4. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy sprawować będzie 

Pani/Pan  ………………………….. , tel. …………… , e-mail: …………..,  

5. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wskazane w ust. 2 i 4 są umocowane jedynie do dokonywania 

czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do 

dokonywania zmian umowy. 

6. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 lub 4, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i staje się 

skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie drugiej Strony. 

 

§ 9 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy  

1. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Jest to 

koordynowanie działań związanych z realizacją zamówienia, w tym sprawowanie nadzoru 

wewnętrznego nad realizacją usług opiekuńczych, o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

2. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu, oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy  

o pracę wraz z imiennym wykazem tych osób.  

3. Zamawiający, celem weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, może 

żądać w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, przedstawienia  

w szczególności:  

1) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników; 

2) oświadczeń  zatrudnionych pracowników, 

3) innych dokumentów  

−  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, do przedłożenia do wglądu dokumentów 

potwierdzających zatrudnianie osób realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie 

umowy o pracę. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 − 4,  

w wyznaczonych terminach, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 

realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą 

wymierzenia kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy czym 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 



Znak sprawy: GOPS.271.6.2022 

 

7 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą poinformuje pisemnie Zamawiającego  

o nazwie i adresie podwykonawcy oraz określi zakres czynności powierzanych do wykonania przez 

podwykonawcę. 

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawcy, na 

temat którego informacje przedstawił w ofercie, a także przekazuje informacje na temat nowego 

podwykonawcy, któremu w trakcie trwania umowy zamierza powierzyć realizację przedmiotu 

umowy.   

§ 11 

Zmiana umowy  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile 

umowa nie stanowi inaczej. 

2. Poza okolicznościami określonymi w umowie, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy 

w zakresie wynikającym z art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

a ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od 

Stron, uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy (np.: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, stan epidemii); 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny 

wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności propozycję zmiany i jej uzasadnienie, 

stosowanie do okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:  

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zmawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, w wysokości 10% 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy; 

2) nieusunięcia nieprawidłowości w realizacji umowy lub niepoprawienia jakości świadczonych 

usług w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy 

za każde naruszenie; 

3) zmiany osoby wykonującej usługi stanowiące przedmiot umowy bez zgody Zamawiającego w 

wysokości 1% umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy; 

4) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonującej czynności wskazane w § 9 ust. 1, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 

za każdy taki przypadek. 

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% umownego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego mu za 

wykonanie przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, do wysokości poniesionej 

szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy  
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku, Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza okolicznościami wskazanymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

niniejszej umowy lub jej części w szczególności gdy: 

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął świadczenia usług lub nie kontynuuje 

ich wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę; 

2) Wykonawca świadczy usługi niezgodnie z umową oraz nie reaguje na wezwania 

Zamawiającego dotyczące poprawienia jakości świadczonych usług w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

3) Zamawiający nie uzyska środków budżetowych na realizację umowy – w terminie 2 miesięcy 

od powzięcia informacji o nieuzyskaniu środków. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy, może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia przyczyn odstąpienia, wskazanych w umowie.  

 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe  

1. W czasie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, Wykonawca zobowiązuje się zachować 

poufność wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyska w związku z 

wykonywaniem umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w trybie przewidzianym 

prawem. 

2. Realizacja niniejszej umowy wymaga dostępu Wykonawcy do danych osobowych, dla których 

administratorem jest Zamawiający. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych, w stosunku do których jest administratorem, na podstawie odrębnej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdej zmianie danych  

i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy Strony będą starały się 

rozstrzygnąć na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia każdej ze Stron 

umowy przysługuje prawo poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla Wykonawcy i Zamawiającego.  

 

§ 15 

Załączniki do umowy  

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralne części są: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

2) Załącznik nr 2 - Wykaz osób (specjalistów - terapeutów) realizujących przedmiot umowy.  

 


