Projekt pn.: „Komplementarni w działaniu” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O DZIEŁO
nr CRU/......./Z/2018
(wzór)
zawarta w dniu ..................... roku w Częstochowie, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83,
w imieniu i na rzecz której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (42-217), zwany
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Małgorzatę
Mruszczyk, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… zwanym/-ą w dalszej części umowy
„Wykonawcą”, łącznie zwane dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
t.j., z późn. zm.), o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie czterech raportów z monitoringu funkcjonowania
wdrażanych usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie wraz z opracowaniem narzędzi i procedur do prowadzenia monitoringu,
w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu dzieła do monitorowania oceny zgodności
etapów wprowadzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie zmian
organizacyjnych z modelem oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy
administracyjnej, poprzez:
1) szczegółową analizę wytworzonej przez ekspertów dokumentacji;
2) identyfikację ewentualnych problemów i zagrożeń pracowników związanych z nową
organizacją pracy (m.in. obciążenie pracą na nowych stanowiskach, poziom
współpracy pomiędzy pracownikami socjalnymi na różnych stanowiskach oraz
testowanie przydatności i skuteczności wprowadzonych rozwiązań).
3. Monitoring obejmuje 4 okresy. Z każdego okresu przeprowadzonego monitoringu
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić raport wraz z propozycjami zmian bądź
ulepszeń, zgodnie z poniższym harmonogramem:
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1) monitoring za okres V – VIII 2018 roku wraz z opracowaniem narzędzi i procedur
dostosowanych do przedmiotu monitoringu (np. wywiady z pracownikami, analiza
dokumentacji wdrożeniowej, rozmowy z kadrą zarządzającą, ocena efektów pracy).
(termin przedstawienia raportu: do dnia 31 października 2018 roku);
2) monitoring w okresie IX – XII 2018 roku (termin przedstawienia raportu: do dnia
31 grudnia 2018 roku);
3) monitoring w okresie I – IV 2019 roku (termin przedstawienia raportu: do dnia
30 kwietnia 2019 roku);
4) monitoring w okresie V – VIII 2019 roku (termin przedstawienia raportu: do dnia
31 sierpnia 2019 roku);
Monitoring będzie prowadzony w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalonych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Raport winien zawierać szczegółową analizę wypracowanej w trakcie wdrażania modelu
dokumentacji, ocenę efektywności przyjętych rozwiązań oraz prezentować wyniki badań
przeprowadzonych w oparciu o zastosowane narzędzia oraz wytyczne co do dalszego
wdrażania modelu.
Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy.
Materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone zgodnie
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014 – 2020.
Zamawiający zastrzega sobie prawo audytowania procesu wykonywania zamówienia
począwszy od chwili złożenia zamówienia aż do chwili odebrania ekspertyz/usługi.
§2
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Raporty, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną przekazane w wersji pisemnej w trzech (3)
egzemplarzach i jednym (1) egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku
CD w formatach .pdf oraz w formacie edytowalnym ustalonym przez Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru
końcowego, podpisanego bez uwag przez obie Strony umowy. Wzór protokołu odbioru
końcowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza odbiór
częściowy przedmiotu umowy, tj. każdorazowo po wykonaniu którejkolwiek z prac
określonych w § 1 ust. 3 pkt 1 – 4 umowy.
Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
Czynności odbioru przedmiotu umowy, powinny być przeprowadzone i zakończone przed
upływem terminów wskazanych w § 1 ust. 3.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu oraz na skutek
wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego,
po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
§3
OGÓLNE OBOWIĄZKI STRON
Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania umowy personel wskazany
w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia” (załącznik
nr 6 do SIWZ), stanowiącym jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać ustalony przedmiot umowy z należytą
starannością, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność merytoryczną
i stylistyczną sporządzonego dzieła.
Zamawiający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki udostępnić Wykonawcy wszelką
dokumentację niezbędną do wykonania ustalonego przedmiotu umowy z wykorzystaniem
wypracowanych narzędzi.
Za działania i zaniechania personelu realizującego przedmiot umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za swoje własne.
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy
oświadczenia ekspertów realizujących monitoring o braku podwójnego finansowania.
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Łączne zaangażowanie zawodowe personelu merytorycznego Wykonawcy (tj. w ramach
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, innych podmiotów nie może przekraczać 276 godzin
miesięcznie.
6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
2) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym;
3) realizowanie zadania w sposób staranny, skuteczny i terminowy;
4) bezzwłoczne przedstawienie na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu
z postępu realizacji prac;
5) przestrzeganie wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
6) niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, zagrożeniach
lub opóźnieniach w realizacji prac w stosunku do wyznaczonych terminów, a także
innych zagadnieniach istotnych do wykonania umowy.
§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejszą umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia
31 sierpnia 2019 r.
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§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
Tytułem wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy, a także tytułem przeniesienia
na Zamawiającego majątkowych i osobistych praw autorskich, o których mowa w § 7,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..................... zł brutto
(słownie: ........................................................................... złotych ...../100), według
poniższych cen jednostkowych:
1) przedstawienie raportu z monitoringu za okres V – VIII 2018 roku wraz
z opracowaniem
narzędzi
i
procedur
dostosowanych
do
przedmiotu
monitoringu: ................ zł brutto;
2) przedstawienie raportu z monitoringu za okres IX – XII 2018 roku: ................ zł brutto;
3) przedstawienie raportu z monitoringu za okres I – IV 2019 roku: ................ zł brutto;
4) przedstawienie raportu z monitoringu za okres V – VIII 2019 roku: ................ zł brutto.
Ceny podane w ust. 1 pkt 1 – 4 zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem
dzieła i nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT / rachunku w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT/rachunku. Strony dopuszczają możliwość płatności częściowej za odbiór
którejkolwiek z prac określonych w § 1 ust. 3.
Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego
polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury VAT / rachunku jest podpisanie bez zastrzeżeń przez
obie Strony umowy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2,
potwierdzającego prawidłowość wykonania przez Wykonawcę prac określonych
w protokole, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej umowy.
Każda faktura VAT wystawiona za wykonane prace powinna zawierać między innymi
następujące dane:
1) adres nabywcy:
Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, NIP 573-274-58-83;
2) adres odbiorcy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa;
3) termin płatności;
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7. Fakturę VAT / rachunek należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby Biura Projektów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, mieszczącego się pod
adresem: ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa.
8. W przypadku otrzymania błędnie sporządzonej/-ego faktury VAT / rachunku, której/-mu
z przyczyn formalnych nie można nadać biegu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o tym Wykonawcę.
9. Naruszenie terminu określonego w ust. 3 wskutek nieskorygowania błędnie
wystawionej/-ego faktury VAT / rachunku nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia
żadnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu, w tym do żądania odsetek.
10. Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
być zbywane w drodze cesji.
11. Płatność będzie uzależniona od otrzymania transz środków finansowych z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występującej w roli Instytucji Pośredniczącej
i Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń o wypłatę odsetek, za okres od upływu terminu
płatności do dnia następnego po otrzymaniu transzy środków finansowych.
12. O braku środków na koncie Projektu Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed
upływem terminu płatności.
§6
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
1. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy będzie finansowany ze środków
finansowych zabezpieczonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej projektu pn.
„Komplementarni w działaniu”, według następującego podziału klasyfikacji budżetowej
(dział / rozdział / paragraf):
1) rok budżetowy 2018 (łączna wartość: .......... pln brutto): ...........................................;
2) rok budżetowy 2019 (łączna wartość: .......... pln brutto): ...........................................;
2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiej Funduszu Społecznego.
3. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez
konieczności informowania Wykonawcy.
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§7
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie
do opracowania powstałego w wyniku wykonania niniejszej umowy. Wykonawca
oświadcza też, że jest wyłącznym podmiotem ww. praw autorskich, oraz
że dysponowanie tymi prawami nie narusza żadnych praw osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w § 5 ust. 1 do przeniesienia
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania, na następujących
polach eksploatacji:
1) użytkowanie;
2) kopiowanie (zwielokrotnienie dowolną techniką);
3) przetwarzanie;
4) utrwalanie;
5) wprowadzanie do pamięci komputera oraz wyświetlanie na monitorze komputera.
W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania
autorskich praw osobistych do opracowania objętego niniejszą umową, w szczególności
do niewykonania prawa do oznaczania opracowania swoim nazwiskiem lub
pseudonimem, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu opracowania osobom
trzecim, prawa nadzoru nad sposobem korzystania z opracowania oraz praw związanych
z nienaruszalnością treści i formy opracowania oraz jego rzetelnym wykorzystaniem.
Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw
zależnych wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń
terytorialnych ani jakichkolwiek innych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
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wynikającymi z naruszenia jej praw naruszonych przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie
zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich
czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
§8
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Podczas realizacji niniejszej umowy Wykonawcy powierzone mogą zostać dane
osobowe, których administratorem jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
2. Wykonawca musi zapewnić środki techniczne i organizacyjne umozliwiajace nalezyte
zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa. W tym celu
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji opisujacej sposób przetwarzania danych oraz środki
techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych;
2) przechowywania dokumentów w specjalnie do tego przeznaczonych szafach
zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach,
niedostepnych dla osób nieupowaznionych do przetwarzania danych;
3) zachowania w poufności wszystkich powierzonych lub uzyskanych danych
osobowych takze po rozwiazaniu niniejszej umowy;
4) nie wykorzystywania zebranych danych osobowych dla celów innych niz niezbedne
do prawidłowej realizacji niniejszej umowy;
5) trwałego zniszczenia danych osobowych niezwłocznie po wykonaniu niniejszej
umowy lub na kazde zadanie Zamawiajacego, jednak nie później, niz w terminie
14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
3. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstana wobec Zamawiajacego lub osób
trzecich w wyniku niezgodnego z umowa przetwarzania danych osobowych.
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§9
KLAUZULA POUFNOŚCI
Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji w których obowiązek
ujawnienia informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i materiałów jakie otrzymał od Zamawiającego
w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając
w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia
rozwiązania umowy.
W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie
uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli
umownej.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o naruszeniu lub
powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej, podając okoliczności tego
zdarzenia.

§ 10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu tytułem kary umownej
następujących kwot w poniższych przypadkach:
1) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy – kwotę w wysokości 0,1 %
łącznej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia;
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2) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy
brutto;
3) każdorazowo za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, polegające
na niewykonaniu lub na nienależytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
umownych, w wysokości 0,02 % łącznej wartości umowy brutto – za każde takie
stwierdzone zdarzenie.
2. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych
w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez
potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
4. Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna od Wykonawcy, w przypadku
niewykonania niniejszej umowy w ustalonym terminie z wyłącznej winy Zamawiającego.
§ 11
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający jest upoważniony (z zachowaniem uprawnienia do dochodzenia
odszkodowań i kar umownych) do pisemnego rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania
obowiązków umownych przez Wykonawcę. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający
wzywa na piśmie Wykonawcę do usunięcia naruszeń umownych lub udzielenie
stosownych wyjaśnień, wyznaczając mu 7-dniowy termin liczony od dnia otrzymania
wezwania.
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 12
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie
określonym w ofercie.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie wyłącza
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych
postanowieniami umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.
Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców jak
za własne działania lub zaniechania.

§ 13
ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ STRON
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu
umowy, przy czym o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach
Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą
elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony
zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych
WZÓR UMOWY
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

w okresie wykonywania umowy.
W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych
na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest
zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej
działalności, o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą, w tym
do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy oraz zgłaszania uwag a także
upoważnioną do dokonania odbioru dzieła, będzie Pani Karolina Bilecka (tel. 669 550
242, e-mail: kbilecka@mops.czestochowa.pl).
Osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy,
będzie: .................................. tel.: …........................, e-mail: ....................................
Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 4 – 5 niniejszego
paragrafu.
Zmiany osób, o których mowa w ust. 4 – 5, dokonuje się poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru
telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób,
o których mowa w ust. 4 – 5 niniejszego paragrafu.

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie
wprowadzonych aneksem takich jak:
1) zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
2) zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych;
3) zmiany terminu wykonania dzieła, z przyczyn o których mowa w § 2 ust. 5 umowy;
4) zmiana personelu Wykonawcy – w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany osoby skierowanej do wykonania
dzieła na inną, z zastrzeżeniem, że kwalifikacje zastępcy i jej doświadczenie winno
być co najmniej takie samo lub lepsze jak kwalifikacje i doświadczenie osoby
zastępowanej, z uwzględnieniem kompetencji, za które na etapie oceny ofert
zastępowana osoba otrzymała dodatkowe punkty;
5) zmiana lub wycofanie Podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną
zgodą Zamawiającego.
2. Przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu okoliczności, powodujące zmianę
do umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione poniżej:
1) Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 1 do umowy.
2) „Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia” – załącznik nr 2
do umowy.
3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa)
egzemplarze otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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