
 

 

Zawiercie, dnia10.04.2017r. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Zawierciu 

ul. 11 Listopada 15 

42-400 Zawiercie 

NIP: 649-16-25-094 

Tel./fax (32) 672 12 10 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nr sprawy: POIS.01.03.01-00-0111/16 
        EA / 332 – 1 / 17 

I. Zamawiający i przedmiot zamówienia. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Zawierciu 

z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 

 

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:„Termomodernizacja budynku  

Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul 11 Listopada 15” . 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79111000-5  -  usługi zarządzania projektem inne 

niż w zakresie robót budowlanych. 

 

II. Opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług koordynatora projektu pn.: 

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu 

przy ul 11 Listopada 15” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 dla osi priorytetowej: 

„Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020.” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) przygotowanie, koordynację i zarządzanie całością działań projektowych, zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie, prawem krajowym i aktualnymi wytycznymi realizacji projektu w ramach 



 

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

2) obsługę pracowników projektu w zakresie monitorowania poprawności realizacji zadań oraz 

czynności rozliczeniowych, 

3) zarządzanie budżetem projektu, w tym planowanie i aktualizacja harmonogramu wydatków 

oraz nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków, 

4) monitorowanie realizacji wskaźników, analizę ryzyka realizacji projektu, reagowanie na 

pojawiające się zagrożenia i trudności oraz podejmowanie działań naprawczych, 

5) prowadzenie sprawozdawczości projektu obejmujące: przygotowanie, aktualizowanie                        

i poprawianie dokumentów, w tym wniosków o płatność, harmonogramów sprawozdań, 

korespondencji oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą i rozliczającą realizację projektu, 

6) przygotowanie harmonogramów i dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień i rozliczenia 

uczestników i wykonawców, bieżący monitoring działań w tym zakresie, weryfikacja 

prawidłowej realizacji zamówień i poprawnego rozliczenia wykonawców, 

7) prowadzenie dokumentacji projektu, gromadzenie danych i wyników potwierdzających 

realizację projektu, sporządzanie okresowych sprawozdań, opracowanie ścieżki audytu i kontroli 

projektu, udział i prowadzenie spotkań podczas kontroli projektu, 

8) obsługa w zakresie końcowego rozliczenia i zamknięcia realizacji projektu, rozumiana jako 

dodatkowy, nieodpłatny okres obsługi projektu, następujący po zakończeniu realizacji projektu, 

trwający do całkowitego rozliczenia i zamknięcia projektu oraz przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji obejmującej w szczególności:  

a) zebranie i zamknięcie dokumentacji uczestników i wykonawców projektu, w tym dokumentów 

potwierdzających realizację wskaźników projektu oraz wskaźnika efektywności energetycznej,  

b) złożenie wniosku o płatność końcową - do 30 dni od zakończenia projektu, rozliczenie wniosku 

i innych dokumentów, aż do ostatecznego zamknięcia projektu,   

c)udział w procesie kontroli projektu przez obecność i obsługę czynności kontrolnych do 

zamknięcia projektu oraz uzupełnienie i poprawę dokumentów wskazanych w procesie kontroli 

jako wymagających poprawy lub uzupełnienia, 

d) końcowe skompletowanie dokumentacji z realizacji projektu. 

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie: 

1) zgodnie z prawem krajowym i unijnym, umową o dofinansowanie projektu i aktualnymi 

zasadami realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, 

2) przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, która:  

a) posiada wiedzę i znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, 



 

 

b) posiada doświadczenie w koordynowaniu projektem (koordynacja, kierowanie lub inne 

zbliżone stanowisko obejmujące zakresem zarządzanie i realizację projektu) finansowanym ze 

środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, realizowanym przez okres min. 1 roku, 

 

Uwaga: Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie osoby pełniącej funkcję koordynatora               

w realizacji projektów,  

 

c) posiada umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego, sieci internetowej do 

obsługi projektu oraz założenia i używania profilu zaufanego epuap, 

d) posiada umiejętności planowania i organizacji pracy własnej i zespołu.  

 

Uwaga: Zamawiający, poza wyjątkowymi sytuacjami, nie dopuszcza możliwości powierzenia 

realizacji obowiązków w tym zakresie innej osobie niż wskazana przez Wykonawcę. Zmiana,                

o której mowa w zdaniu 2 dopuszczalna jest jedynie na osobą legitymującą się wiedzą 

i doświadczeniem wynikającym z treści warunków udziału w niniejszym postępowaniu.  

 

3) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

4) w wymiarze czasowym ok. 20 godzin miesięcznie, w tym co najmniej 8 godzin w miejscu 

realizacji projektu, tj. w budynku Stacji w Zawierciu  przy ul. 11 Listopada 15,                                

z zastrzeżeniem, że: 

a) w przypadku kontroli projektu, niezależnie od ilości zrealizowanych godzin, koordynator 

będzie obsługiwał i podejmował działania w związku z czynnościami kontrolnymi w miejscu 

ich realizacji oraz wskazanym przez Zamawiającego, 

b) w przypadku spotkań ogólnych z uczestnikami i wykonawcami realizującymi projekt, 

koordynator będzie przygotowywał i prowadził te spotkania, 

5) podana ilość godzin ma jedynie wymiar szacunkowy a Wykonawca zobowiązany jest do 

kompleksowej realizacji usługi w związku z faktem złożenia oferty. 

 

III . Termin realizacji zamówienia. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: od dnia zawarcia umowy o świadczenie 

usług  koordynatora projektu pn.:„Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15” do dnia zakończenia jego realizacji 

oraz końcowego rozliczenia i zamknięcia projektu. 

 



 

 

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta winna zostać sporządzona wg. formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1do niniejszego zapytania.  

2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione enumeratywnie w cz. VI 

niniejszego zapytania.  

3. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem 

formy pisemnej. Wszystkie strony oferty należy ponumerować. 

4. Oferta oraz wszystkie załącznikami winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez osobę prawidłowo 

umocowaną w tym zakresie. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie 

do reprezentacji nie wynika wprost z treści innych dokumentów załączonych do oferty.  

5. W przypadku braku imiennej pieczęci osoby podpisującej ofertę, podpis powinien być 

czytelny.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, winien on być 

poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

7. Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zawierciu  

z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 

 

Oferta na usługi koordynatora projektu pn.: 

„Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu,  

przy ul.11 Listopada 15” 

 

Nie otwierać przed 19.04.2017 r. godz. 10:30 

 

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i przedterminowe otwarcie 

złożonej oferty w przypadku nie opisania jej w sposób wyżej opisany przez Wykonawcę. 

 

 

 

 



 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę, dostarczą wszystkie 

wymagane dokumenty, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na zasadzie określonej w roz. 6 podroz. 6.5.3 pkt 5) lit. a) tir. vii) 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni legitymować się posiadaniem 

zdolności zawodowej rozumianej jako fakt dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim 

oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 2, za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że : 

 

1) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia; rozliczył, co najmniej 3 projekty, które zostały 

zrealizowane, przy czym wartość każdego z projektów nie była mniejsza niż  

1000 000,00 zł brutto i przynajmniej jeden z projektów rozliczany był w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem ludzkim, dysponuje przynajmniej: 

a) 2 osobami z doświadczeniem w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych/pomocowych, które rozliczyły, co najmniej 3 projekty o wartości nie mniejszej niż  

1000 000,00 zł brutto, 

b) 1 osobą, specjalizującą się w koordynacji projektów, legitymującą się certyfikatem specjalisty 

zarządzania projektami Prince2Foundation według Załącznika nr 4 i 5zapytania, która 

koordynowała, co najmniej 3 projekty o łącznej wartości nie mniejszej niż  

2 000 000,00 zł brutto. 

4. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2, nastąpi w oparciu o oświadczenie 

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 

2, wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3, wykaz 

usług zrealizowanych przez osobę koordynatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5do niniejszego zapytania. 

 



 

 

VI. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w toku postępowania: 

1.wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1,  

2.oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2, 

3.wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę - Załącznik nr 3wraz z dowodami, że zostały 

one wykonane w sposób należyty, 

4.wykaz usług zrealizowanych przez osobę koordynatora - Załącznik nr 4wraz z dowodami, że 

zostały one wykonane w sposób należyty, 

5. wykaz osób – Załącznik nr 5, 

6. dokumenty: 

 

1.) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

2.) umowę spółki lub inny dokument w przypadku, gdy z dokumentu określonego w ppkt. 1 nie 

wynika sposób reprezentacji Wykonawcy, 

3.) oryginał lub kopia certyfikatu specjalisty zarządzania projektami Prince 2 Foundation lub 

równoważny, 

4.) pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. 

 

VII. Kryteria wyboru oferty 

 
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie poniższych 

kryteriów:  

I. Cena – max 50 pkt. (K1) 

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę za 

realizacje przedmiotu zamówienia.  

Uwaga: Cena winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia i 

być podana w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 

Sposób przyznawania punktów w kryterium I: 

 

                  ilość pkt w K1= (C min / C) x 50 pkt 

C min  – cena najniższa spośród ważnych ofert 

C – cena badanej oferty 



 

 

 

II.  Doświadczenie wykonawcy oraz osoby koordynatora – max 40 pkt (K2) 

 

Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby realizującej usługę koordynowania 

projektu. 

Sposób przyznawania punktów w kryterium II: 

 

Zasada przyznawanie punktów za doświadczenie Wykonawcy (K2/1) : 
Ilość pkt: 
max 30 

doświadczenie Wykonawcy  3 projekty 5  pkt 
doświadczenie Wykonawcy 4 - 6 projektów  10 pkt 
doświadczenie Wykonawcy   7 – 8 projektów  20 pkt 
doświadczenie Wykonawcy   9 projektów i więcej  30 pkt 
 

Zasada przyznawanie punktów za doświadczenie osoby koordynatora  
(K2/2): 

Ilość pkt: 
max 10 

doświadczenie osoby koordynatora 3 projekty 2 pkt 
doświadczenie osoby koordynatora  4 - 5 projektów  3 pkt 
doświadczenie osoby koordynatora  6 projektów  i 
więcej 

5 pkt 

 
Łączna ilość punktów (K2) będzie obliczana wg. następującego wzoru: 

K2 = K2/1 + K2/2 

 
Uwaga: Doświadczenie Wykonawcy oraz osoby koordynatora winno być potwierdzone 
dokumentami potwierdzającymi należytą realizację usługi. 
 

III.  Dostępność wykonawcy – max 10 pkt (K3) 

 

Ocenie podlegać będzie dostępność osoby koordynatora w siedzibie zamawiającego 

ponad wymagane 8 godzin w miesiącu. 

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium III: 

 

W trakcie oceny brana będzie pod uwagę obecność koordynatora w siedzibie zamawiającego -  

miejscu realizacji projektu, wyrażona w godzinach ponad wymagane 8 godzin w miesiącu. Punkty 

przyznawane będą wg zasady: 1 pkt za każde dodatkowo deklarowane 2 godziny obecności aż do 

10 pkt. 



 

 

 

Łączna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: 

K = K1 + K2+ K3 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K). 

Każdorazowo liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VIII. Składanie i otwarcie ofert. 

 

1. Oferty należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu 

z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, pok. sekretariat 

2. Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2017 roku o godz.: 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu 

z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15dnia 19.04.2017 r. o godz.: 10.30 w pok. nr 

37A.  

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.  

 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień. 

 

1. Wszelkie zapytania, wnioski oraz oświadczenia i informacje Wykonawcy winny kierować na 

piśmie na adres Zamawiającego: 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15 lub formie elektronicznej 

na adres e-mail: psse.zawiercie@pis.gov.pl 

2. Wszelkie zapytania, wyjaśnienia, wnioski oraz zawiadomienia i informacje kierowane będą 

przez Zamawiającego do Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu drogą 

elektroniczną na wskazany w ofercie adres. 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego, w godzinach pracy 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, 

upoważniona jest: p. Wiesława Hamerlik, nr tel.: 32 67 212 10,  e-mail: psse@psse-

zawiercie.internetdsl.pl 

 

 

 



 

 

XI. Zawarcie umowy. 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż przed 

upływem terminu związania ofertą.  

2. Warunki, na których zawarta będzie umowa z Wykonawcą opisuje treść Załącznika nr 6 -  

„Wzór umowy” do niniejszego zapytania. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchylał się będzie od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z realizacją niniejszego zamówienia będą 

przeprowadzane w złotych polskich.  

 

XII. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych  i udzielone zostanie 

zgodnie zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (autor wytycznych - Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju) -zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto. 

 

 

Zawiercie, dnia 10.04.2017 r. 

 

      

              

……………………………………. 

                                                                                                         podpis kierownika jednostki 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr spr.: POIS.01.03.01-00-0111/16 

EA / 332 – 1 / 17 

Załącznik nr 1 

 

 

OFERTA 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Firma Wykonawcy  

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres  

……………………………………………………………………………………………………… 

Regon, NIP 

……………………………………………………………………………………………………… 

telefon, faks, e-mail  

 

w odpowiedzi na o zapytanie ofertowe składam/-y ofertę na: 

 

Świadczenie usługi koordynatora projektu pn.: „Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji 

Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15” 

1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia:  

 

netto - ...................................... zł +….. % VAT ............................ zł 

brutto- .......................................PLN,  

słownie brutto:………………………………...……………………………………. zł. 

 

2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  



 

 

3. Oferuję/-my …………. dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam/-my, że:  

-  akceptuję/-my wskazany w zapytaniu ofertowym czas związania ofertą, 

- oferowana cena za świadczenie usług nie ulegnie zmianie w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

- w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję/-my się do zawarcia 

umowy zgodnie z załączonym do zapytania wzorem, 

- zobowiązuję/-my się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych 

w zapytaniu ofertowym.  

5. osoba pełniąca funkcję koordynatora będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego przez ... 

godz. w miesiącu ponad wymagane 8 godz. 

6. Do niniejszej oferty załączam/ -my wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty tj.:  

1/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8/ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

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

Miejscowość, data,                                                     podpis i pieczęć upoważnionego 

                                                                                    Przedstawiciela/Przedstawicieli Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr spr.: POIS.01.03.01-00-0111/16 

EA / 332 – 1 / 17 

Załącznik nr 2 

 

..........................................  

Firma i adres Wykonawcy  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu na realizację usługi koordynatora 

projektu pn.: „Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15” oświadczam/-my, że:  

 

1) posiadam/-my uprawnienia do prowadzenia działalności oraz wykonywania czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, 

2) posiadam/-my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my potencjałem 

technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej w roz. 6 podroz. 6.5.3 

pkt 5) lit. a) tir. vii) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.  

 

Ponadto oświadczam/-my że:  

 

4) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz realizacji przedmiotu 

zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i przyjmuję/przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 



 

 

5) zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i przyjmuję/przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

 

Powyższe informacje zawarte w oświadczeniach są prawdziwe i kompletne oraz zostały 

przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

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

miejscowość i datapodpis osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

Nr spr.: POIS.01.03.01-00-0111/16 

EA / 332 – 1 / 17 

 

Załącznik nr 3  

 

........................................... 

Firma i adres Wykonawcy 

 
 

 
 

Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę 
 
 
 

L.p. Nazwa 
projektu. 

Zakres 
projektu. 

Czas 
realizacji: 
rok, miesiąc, 
dzień 

Wartość 
projektu 
w PLN brutto 

Nazwa podmiotu 
realizującego 
projekt/beneficjent 

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

 



 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i datapodpis osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

........................................... 

Firma i adres Wykonawcy 

 
 
 

Wykaz usług zrealizowanych przez osobę koordynatora 
 
 

L.p. Nazwa 
projektu. 

Zakres 
koordynowa - 
nego projektu. 

Czas 
realizacji:  
rok, miesiąc, 
dzień 

Wartość  
projektu  
w PLN brutto 

Nazwa podmiotu 
realizującego 
projekt/beneficjent  

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

 



 

 

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

miejscowość i datapodpis osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nr spr.: POIS.01.03.01-00-0111/16 

EA / 332 – 1 / 17 

 

Załącznik nr 5 

 
 
 
........................................... 

Firma i adres Wykonawcy 

 

Wykaz osób uczestniczących w realizacji usługi 

 

Oświadczam/-my, że niżej wymienione osoby, będą uczestniczyć w realizacji usługi koordynatora 

projektu pn.: „Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w 

Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15” oraz posiadają wymagane kwalifikacji i doświadczenie 

zawodowe. 

Lp. Imię i nazwisko 

informacja na temat kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz 

doświadczenia zawodowego(opis musi potwierdzać warunek 

udziału w postępowaniu zgodnie z cz. II pkt 3 i cz. V pkt 2 i 3 

zapytania ofertowego 

1   



 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

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

miejscowość i data,                                                              podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Nr spr.: POIS.01.03.01-00-0111/16 

EA / 332 – 1 / 17 

 

Załącznik nr 6 

 

Wzór umowy 

 

Umowa  

w spr. onr: POIS.01.03.01-00-0111/16 

 

zawarta dnia ………………… 2017r. w …  pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zawierciu przy ul. 11 

Listopada 15”, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000024017,     

NIP: 649-16-25-094, REGON: 000313762 

 

reprezentowaną przez: 

 

Ewelinę Sergiel-Błaszczyk  - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

w Zawierciu 



 

 

 

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Zamawiającym, 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy Wykonawcą, 

 

wspólnie zwane Stronami 

 

Umowa zawarta została z pominięciem rygorów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 przywołanej wyżej ustawy, bowiem 

szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO. 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020, w trybie zapytania ofertowego określonego Regulaminem udzielania 

zamówień przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Zawierciu, do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kompleksowej 

usługi koordynatora projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul.11 Listopada 15” (zwanego dalej 

Projektem),dofinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 dla osi priorytetowej: Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy z dnia …. 

 

§ 2. 

 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 



 

 

1) przygotowania, koordynacji i zarządzania całością działań projektowych, zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie, prawem krajowym i aktualnymi wytycznymi realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

2) obsługi pracowników projektu w zakresie monitorowania poprawności realizacji zadań oraz 

czynności rozliczeniowych, 

3) zarządzania budżetem projektu, w tym planowania i aktualizacji harmonogramu wydatków 

oraz nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków, 

4) monitorowania realizacji wskaźników, analizy ryzyka realizacji projektu, reagowania na 

pojawiające się zagrożenia i trudności oraz podejmowania działań naprawczych, 

5) prowadzenia sprawozdawczości projektu obejmującej: przygotowanie, aktualizowanie 

i poprawianie dokumentów, w tym wniosków o płatność, harmonogramów sprawozdań, 

korespondencji oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą i rozliczającą realizację projektu, 

6) przygotowania harmonogramów i dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień i rozliczenia 

wykonawców, bieżącego monitoring działań w tym zakresie, weryfikacji właściwej realizacji 

zamówień i poprawnego rozliczenia wykonawców, 

7) prowadzenia dokumentacji projektu, gromadzenia danych i wyników potwierdzających 

realizację projektu, sporządzania okresowych sprawozdań, opracowania ścieżki audytu i kontroli 

projektu, udziału i prowadzenia spotkań w związku z kontrolą projektu, 

8) obsługi w zakresie końcowego rozliczenia i zamknięcia realizacji projektu, rozumianego jako 

dodatkowy, nieodpłatny okres obsługi projektu, następujący po zakończeniu realizacji projektu, 

trwający do całkowitego rozliczenia i zamknięcia projektu oraz przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji obejmującej w szczególności:  

a) zebranie, skompletowanie i zamknięcie dokumentacji uczestników i wykonawców projektu, 

w tym dokumentów potwierdzających realizację wskaźników projektu oraz wskaźnika 

efektywności energetycznej,  

b) złożenie wniosku o płatność końcową - do 30 dni od zakończenia projektu, rozliczenie wniosku 

i innych dokumentów, aż do ostatecznego zamknięcia projektu,   

c)udział w procesie kontroli przez obecność i obsługę czynności kontrolnych do ostatecznego 

zamknięcia projektu oraz uzupełnienie i poprawę dokumentów wskazanych w procesie kontroli 

jako wymagające poprawy lub uzupełnienia, 

d) końcowe skompletowanie dokumentacji z realizacji projektu. 

 

§ 3 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

 



 

 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie: 

1) zgodnie z prawem krajowym i unijnym, umową o dofinansowanie projektu i aktualnymi 

zasadami realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, 

2) przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, która:  

a) posiada wiedzę i znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, 

b) posiada doświadczenie w koordynowaniu projektu, finansowanego ze środków zewnętrznych, 

w tym Unii Europejskiej, realizowanego przez okres min. 1 roku, 

c) posiada umiejętność obsługi komputera, oprogramowania biurowego, sieci internetowej do 

obsługi projektu, oraz założenia i używania profilu zaufanego epuap, 

d) posiada umiejętności planowania i organizacji pracy własnej i zespołu 

e) legitymować się będzie pisemnym upoważnieniem udzielonym przez Wykonawcę do pełnienia 

w jego imieniu funkcji koordynatora projektu. 

3) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

4)w wymiarze czasowy ok. 20 godzin miesięcznie, w tym .8.. godzin w miejscu realizacji 

projektu, tj.. w budynku Stacji w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, z zastrzeżeniem, że: 

c) w przypadku kontroli projektu, niezależnie od ilości zrealizowanych godzin, koordynator 

będzie obsługiwał i podejmował działania w związku z czynnościami kontrolnymi w miejscu 

ich realizacji oraz wskazanych przez Zamawiającego, 

d) w przypadku spotkań ogólnych z uczestnikami oraz wykonawcami realizującymi projekt, 

koordynator będzie przygotowywał i prowadził te spotkania, 

e) podana ilość godzin ma jedynie wymiar szacunkowy a Wykonawca zobowiązany jest do 

kompleksowej realizacji usługi w ramach realizacji projektu, w związku z faktem złożenia 

oferty i uznania jej za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający, poza wyjątkowymi sytuacjami, nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji 

obowiązków w zakresie opisanej przedmiotem umowy, innej osobie niż wskazana przez 

Wykonawcę. Zmiana, o której mowa w zd. 1 dopuszczalna jest jedynie na osobę posiadającą 

wiedzę i doświadczenie wynikające z treści warunków udziału w postępowaniu, co Wykonawca 

zobowiązany jest dowieść przedkładając stosowne oświadczenie oraz dokumenty. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Stron 

 



 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia, zasoby 

i doświadczenie niezbędne do należytej realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać 

go z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz wymaganiami 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu umowy osobom trzecim, jednakże  

wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w tym zakresie                                 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Warunkiem koniecznym uzyskania zgody, o której mowa w zd. 1 jest 

wykazanie przez Wykonawcę, że podmiot trzeci posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla 

należytej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami postępowania. 

3. Niezależnie od wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, w razie powierzenia 

wykonywania realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej, Wykonawca odpowiada za działania 

lub zaniechania osoby trzeciej tak, jak za własne działania lub zaniechania. 

4 Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym oraz innymi osobami 

działającymi z jego upoważnienia na jego rzecz w zakresie realizacji postanowień niniejszej 

umowy, w szczególności zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, na bieżąco, 

informacji o przebiegu prowadzonych działań i podejmowanych czynności.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą  w związku z realizacja postanowień 

niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest udzielać Wykonawcy wszelkich niezbędnych 

informacji oraz udostępnić/wydać dokumenty i materiały, niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Każdorazowo Stronom przysługuje uprawnienie do wnoszenia uwag, sugestii i zastrzeżeń                    

w odniesieniu do udostępnianych/przekazywanych dokumentów oraz podejmowanych w toku 

realizacji przedmiotu umowy czynności i działań. 

7.Wykonawca, w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, za swoje działania 

i zaniechania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:  

1) błędy pracowników Zamawiającego, mające wpływ na prawidłową realizację 
przedmiotu umowy,  
2) skutki nie przekazania w terminie dokumentów lub przekazanie nieprawdziwych 
informacji, mających znaczenie w związku z działaniami faktycznymi i prawnymi 
podejmowanymi przez Wykonawcę w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy,   
3) wyniki postępowania sądowego, administracyjnego, polubownego, egzekucyjnego 
prowadzonego w związku z realizacją projektu. 

 
 

§ 5 



 

 

Termin realizacji 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: od dnia zawarcia umowy o świadczenie 

usług  koordynatora projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul.11 Listopada 15” do dnia zakończenia jego realizacji, 

końcowego rozliczenia i zamknięcia projektu. 

 

 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do opracowanych w toku realizacji przedmiotu umowy dokumentów i ich fragmentów 

dalej zwane jako utwory, w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, 

nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, 

i możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że prawa te są wolne od roszczeń 

osób trzecich. 

2. W przypadku, gdy uwagi Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w sporządzenie 

utworów bądź ich fragmentów, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa 

autorskie wspólnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować 

będzie fakt wykorzystania jego uwag na którymkolwiek etapie prac związanych z realizacją 

niniejszej umowy. W sytuacji takiej, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć odpowiednio 

zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w utworach bądź ich fragmentach Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą odbioru utworów bądź ich fragmentów, Zamawiający nabywa 

wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do utworów i/lub 

ich fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym także 

określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), a w szczególności do: 

a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworów i ich fragmentów bez zgody 

Wykonawcy w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego 

urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie 

lub zapisie, 



 

 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworów i ich 

fragmentów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz za pośrednictwem satelity, 

d) wprowadzania utworów i ich fragmentów do obrotu, najmu lub użyczenia utworów i ich 

fragmentów, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku, 

e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) utworów i ich fragmentów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową 

w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 

komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie,  

f) wykorzystanie utworów i ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 

identyfikacji Zamawiającego,  

g) dokonywania dowolnych zmian w utworach oraz rozporządzania i korzystania z tak 

powstałych opracowań w sposób określony w lit.) a-f.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.  

5. Strony oświadczają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa wskazanego w ust. 

4 następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy, co w całości 

zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich 

osób trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianych 

w szczególności jako szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania 

przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw 

autorskich lub innych praw własności intelektualnej.  

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 

praw do utworów bądź ich fragmentów, Wykonawca zwolni Zamawiającego od 

odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu 

po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie 

wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia 

lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca 



 

 

zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody 

w pełnej wysokości.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały czas trwania autorskich praw majątkowych do 

utworów i ich fragmentów, powstrzymać się od wykonywania nadzoru autorskiego i innych 

osobistych praw autorskich do utworów i ich fragmentów i że nie będzie się sprzeciwiał ich 

wykorzystywaniu bez oznaczenia autora oraz że prawa te będą w całości i na zasadach 

wyłączności przysługiwały Zamawiającemu w ramach ustalonego przez Strony wynagrodzenia,                    

o którym mowa w § 6, bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód.  

9. Strony zgodnie postanawiają, że wraz z przekazaniem Zamawiającemu rezultatów działalności 

Wykonawcy w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo własności ich egzemplarzy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne ryczałtowe wynagrodzenie umowne 

w wysokości: … zł netto (słownie: …) powiększone o należny podatek VAT …% = … zł 

(słownie: …)zł, łącznie brutto … zł (słownie…).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie w równych częściach co kwartał, 

na rachunek Wykonawcy w oparciu o wystawioną przez niego fakturę VAT w terminie do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.  

4. W przypadku braku środków na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego 

opóźnieniem w otrzymaniu stosownej transzy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty 

wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu środków, bez konieczności powiadomienia o tym 

fakcie Wykonawcy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, 



 

 

2) za nieusprawiedliwione, zawinione naruszenie obowiązków wynikających z treści §1,                        

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

2) za nieusprawiedliwione, zawinione naruszenie obowiązków Zamawiającego, 

uniemożliwiających Wykonawcy należyte i terminowe wykonanie postanowień niniejszej 

umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie. 

3. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia od otrzymania przez 

którąkolwiek ze Stron noty obciążeniowej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

5. Stronom przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego, jeżeli powstała szkoda przekracza wysokość kar umownych lub powstała z powodów 

nieobjętych karą umowną. 

 

§ 9 

Poufność 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz treść 

dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją postanowień niniejszej 

umowy, w tym w szczególności podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego 

charakteru.  

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 

zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający jego 

dobre imię, renomę oraz interes. 

3. Strony zgodnie przyjmują, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w okresie 

obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 

podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 

§ 10 

Klauzula salwatoryjna. 

 



 

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się obecnie lub w przyszłości nieskuteczne lub 

nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień, Strony umowy zastąpią postanowienie 

nieskuteczne lub nieważne, przewidując lub przyjmując takie uregulowanie, które najlepiej odpowiada 

celowi gospodarczemu, jakiemu służyć miało postanowienie nieskuteczne lub nieważne. Nie dotyczy 

to sytuacji, gdy postanowienia nie skuteczne lub nieważne są dla którejkolwiek ze stron na tyle 

istotne, że bez tych postanowień nie doszłoby do zawarcia umowy. 

 

 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony 

zgodnie przyjmują, że nie stanowi zmiany umowy zmiana w zakresie danych związanych 

z obsługą administracyjną umowy oraz danych teleadresowych Stron.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy jedynie 

w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie jej obowiązywania. W sytuacji opisanej 

w zd. 1, wartość umowy zostanie odpowiednio zmieniona i dopasowana do zmiany stawki 

podatku VAT.  

3. Treść zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy stanowią integralna część niniejszej 

umowy. 

4. Umowa oraz spory wynikające z tytułu realizacji jej postanowień podlegają prawu polskiemu.  

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji postanowień niniejszej mowy lub z nią związane, 

Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku 

możliwości polubownego rozwiązania sporu, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 30 dniowego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.  

8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.  

 

 



 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 
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