
   

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2021 

WZÓR UMOWY NR ……………..2021 

 

zawarta w dniu …………………… 2021 r. w Kielcach  pomiędzy: Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wychowawców 

Kielcach , NIP: 6572153989,   REGON:290941551 

z siedzibą: 25-385 Kielce, ul Prosta 109 B/2  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku wyboru Zamawiającego oferty Wykonawcy,  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie i 
organizację zajęć rozwijających świadomość i ekspresję kulturalną w ramach projektu „Projekt wsparcia 
opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach                           
Bodzentyn  i Piekoszów.” Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0132/19 realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  świadczenia usługi obejmującej  organizacje i 

prowadzenie zajęć  rozwijających świadomość i ekspresję kulturalną dla uczestników  projektu „Projekt 

wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w 

gminach Bodzentyn  i Piekoszów, zgodnie ze złożoną ofertą . 

2. Łącznie 432 godziny zajęć. 

3. Zamawiający informuje, że może zaistnieć potrzeba zrealizowania innej ilości godzin w danym roku. 

4. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 1 godzinę zegarową, tj. 60 minut zegarowych. 

5. Świadczenie usług odbywać się będzie w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników oraz 

ustalonych z koordynatorem projektu i zaakceptowanych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem dni 

wolnych od nauki, przerw wakacyjnych, świątecznych i ferii oraz ewentualnych przerw w nauce 

6. Zajęcia będą prowadzone w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego według harmonogramu 

ustalonego z koordynatorem projektu.  

7. W razie potrzeby Wykonawca może dokonać zmian w harmonogramie, które wymagają każdorazowej 

zgody koordynatora projektu i Zamawiającego. 

8. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz uczestników zajęć edukacyjnych 

9. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia  2022 r. 

10. Miejscem wykonywania  przedmiotu zamówienia będzie świetlica środowiskowa w Piekoszowie. 

§ 3 

1. Łączne zaangażowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów strukturalnych 

oraz Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. 

Powyższy wymóg wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 



   

 
2. Zamawiający zapewnia materiały, pomieszczenia i sprzęt konieczny do realizacji zamówienia z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

− bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,  

− jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 

− szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 

− wykorzystanie sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu i będących                            

na wyposażeniu w/w świetlic środowiskowych zgodnie z ich przeznaczeniem do realizacji zajęć oraz 

dbałość o ich należyty stan, 

− nadzór nad uczestnikami, 

− motywowanie uczestników do udziału w zajęciach 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w świetlicy środowiskowej, o których 

mowa w §2 a w szczególności do: 

a) prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie, w sposób sumienny i staranny, według powszechnie 

obowiązujących standardów i norm w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

b) realizacja zajęć będzie prowadzona bez dyskryminacji uczniów słabszych w sferze edukacji. Udział w 

zajęciach będzie równy dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem potrzeb obu płci i osób 

niepełnosprawnych, 

c) świadczenia usługi objętej niniejszym zamówieniem zgodnie z projektem oraz zgodnie z 

zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu, 

d) Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z koordynatorem projektu i zespołem zarządzającym 

projektem,  

e) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy opracuje przy współpracy z 

opiekunem ds. dydaktyczno-wychowawczych tematykę zajęć, harmonogram terminów zajęć (w tym 

ewentualne jego zmiany) w okresie od podpisania umowy do końca czerwca 2020 roku. Kolejne 

harmonogramy będą ustalone minimum na 10 dni przed rozpoczęciem semestru. 

f) Program powinien uwzględniać m.in. zakres zajęć dydaktycznych z elementami dostosowanymi do 

potrzeb dydaktycznych i możliwości intelektualnych uczestników (z uwzględnieniem ich wieku, etapu 

edukacji, poziomu wiedzy czy niepełnosprawności); z uwzględnieniem podniesienia kompetencji 

kluczowych, 

g) Program zajęć powinien być skonstruowany w sposób zrozumiały, umożliwiający aktywny udział 

wszystkich uczestników zajęć, posiadać elementy nowatorskich i skutecznych metod nauczania, które 

pozwolą uczestnikom poszerzyć zakres swojej wiedzy i pobudzić myślenie, 

h) ewaluację zajęć prowadzący/a zajęcia przygotowuje raz na zakończenie każdego semestru, wówczas 

wykonawca dostarcza wraz z dziennikiem zajęć ewaluację, 

i) osoba prowadząca zajęcia winna wykonać sprawozdania z realizacji zajęć, rozwijania umiejętności 

uczniów poprzez ekspresję i indywidualne predyspozycje, 

j) dokumentowania czasu pracy poprzez wypełnienie kart czasu pracy, 

k) dokumentowania prowadzenia zajęć w dzienniku zajęć dodatkowych. 

l) terminowy dojazd na miejsce realizacji zajęć, umożliwiający przeprowadzenie zajęć zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem zajęć dla wszystkich grup, 

m) przygotowanie listy obecności i sprawdzanie obecności na zajęciach, 

n) sporządzenie na podstawie wypełnionych ankiet raportu ewaluacyjnego, podsumowującego postawione 

cele, ocenę wyników, wykaz stosowanych narzędzi oraz metod pracy, liczbę zrealizowanych godzin oraz 

ewentualne określenie dalszych obszarów do rozwoju, 



   

 
o) prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych warsztatów, przy czym dokumentacja 

zdjęciowa powinna być przekazywana Zamawiającemu, 

p) bieżąca współpraca z koordynatorem i nauczycielami świetlic i kadrą projektu; 

11. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować  Zamawiającego  o: 

a) nie zgłoszeniu się uczestników na zajęcia,  

b) przerwaniu lub rezygnacji  z uczestnictwa w zajęciach,  

c) innych sytuacjach, które  mają wpływ  na realizację  programu  zajęć i umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i spisywania liczby godzin wykonywania umowy w 

karcie czasu pracy w formie arkusza rozliczeniowego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

13. Karta czasu pracy obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w nim liczba  godzin 

przepracowanych każdego dnia świadczenia usług (zapisy dokonywane są z dokładnością minutową). Kartę 

czasu pracy potwierdzają podpisem Koordynator projektu i Wykonawca. 

14. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kartę czasu pracy w ciągu 5 dni roboczych każdego miesiąca 

następującego po miesiącu wykonania usługi. W przypadku braku przedłożenia karty czasu pracy przez 

Wykonawcę, strony zgodnie przyjmują, że nie wykonywał on zlecenia w danym miesiącu. 

15. Zamawiający zastrzega, sobie jak i Instytucji Pośredniczącej, możliwość prowadzenia bieżącej kontroli, nad 

realizacją zamówienia w okresie obowiązywania umowy oraz będzie na bieżąco weryfikował dostarczane 

przez Wykonawcę dokumenty i jest uprawniony do zgłaszania drogą elektroniczną lub osobiście, na 

każdym etapie realizacji usługi, uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentów, a Wykonawca 

zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w 

ramach projektu „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach 

środowiskowych w gminach Bodzentyn i Piekoszów., który jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz oznaczania pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia 

oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej podczas realizacji zajęć w ramach projektu logotypów 

dostarczonych przez Zamawiającego (RPOWŚ, Województwo Świętokrzyskie, flaga Unii Europejskiej) oraz 

stosowanie szczegółowych Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020 oraz informacjami dotyczącymi promocji zamieszczonymi na stronie: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl. 

17. Wykonawca w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o 

wszelkich zmianach które będą miały wpływ na koszty ponoszone po stronie Zamawiającego a związane z 

zatrudnieniem Wykonawcy w szczególności zmiana danych w związanych ze złożonym oświadczeniem 

zleceniobiorcy do oferty. 

§ 4 

1. Z  tytułu  wykonania  umowy Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe za przeprowadzenie 

jednej godziny lekcyjnej (60 min) zajęć …………….zł brutto (słownie złotych………………………………). 

a) Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy  wynosi …………………………………. zł brutto (słownie 

złotych………………………..). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy w danym miesiącu zostanie ustalone przez 

przemnożenie ilości faktycznie przepracowanych godzin, zgodnie z arkuszem rozliczeniowym 

przepracowanego czasu, przez ryczałtową cenę brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć określoną 

w ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, jednoznacznym i 

ostatecznym. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

/wynagrodzenie netto + koszty pracownika i koszty pracodawcy/  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


   

 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz nienależyte 

rozpoznanie zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1. 

5. Od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonany przedmiot umowy w danym miesiącu w 

przypadku osób fizycznych nie prowadzących  działalności gospodarczej  zostanie potrącona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki z 

tytułu ubezpieczenia społecznego.  

§ 5 

1. Rozliczenie za prace wykonane w oparciu o niniejszą umowę następować będzie w częściach – raz na 

miesiąc, zgodnie z zasadą określoną w §4 ust 2 oraz zatwierdzonym harmonogramem zajęć.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć fakturę/rachunek w ciągu 5 dni roboczych każdego miesiąca 

następującego po miesiącu wykonania usługi. Brak wpływu faktury/rachunku w wyznaczonym terminie 

oznacza, że Wykonawca nie wykonał zlecenia w danym miesiącu. 

2.  Podstawą płatności będzie faktura/rachunek potwierdzona/y przez Koordynatora projektu wraz z kartą 

czasu pracy. 

3. Faktury /rachunki Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego faktury/rachunku.  

4. Wykonawca we własnym zakresie będzie odbywał profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia bhp. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje i doświadczenia do realizacji 

usługi objętej przedmiotem umowy. 

2. W razie  niemożliwości  prowadzenia zajęć  przez osobę wskazaną w ofercie  Wykonawca  zapewnia inną 

osobę na  zastępstwo spełniającą co najmniej takie same warunki jak zawarte w SIWZ oraz w złożonej 

ofercie przetargowej.  

3. Wykonawca musi zgłosić nieobecność osoby wskazanej w ofercie do siedziby Zamawiającego – 

Koordynatorowi projektu przy czym  jest zobowiązany przedstawić dokumenty dla osoby, która będzie 

pełniła zastępstwo. Dokumenty muszą potwierdzić spełnienie co najmniej takich samych warunków jak 

zawartych w SIWZ oraz w złożonej ofercie przetargowej. Wymagane dokumenty mogą zostać przesłane 

mailem lub dostarczone osobiście. 

4. Zamawiający w ciągu 2 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentów, o których mowa w ust.3, pisemnie 

wyraża zgodę lub brak akceptacji na zamianę osoby. W przypadku braku akceptacji osoby, wskazanej przez 

Wykonawcę na zastępstwo, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ciągu jednego dnia, inną osobę. 

5. Jeżeli żadna z osób, o których mowa w pkt. 3 i  4 nie spełnia warunków zawartych w SIWZ i ofercie  

zamawiający może odstąpić od umowy. 

§ 7 

18. Wykonawca jest  zobowiązany  zrealizować  usługę  określoną  w § 1 zgodnie  z zasadami  obowiązującymi 

w projekcie  „Projekt wsparcia opiekuńczo-dydaktycznego w nowo utworzonych świetlicach 

środowiskowych w gminach Bodzentyn  i Piekoszów, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonywać usługę z 

najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ, dokładając wszelkich starań do prawidłowej 

realizacji projektu. 

1. prowadzić rzetelnie  dokumentację  zajęć, w tym : dziennik zajęć  oraz listy obecności  uczestników, 

2. prowadzić kartę czasu pracy/arkusz rozliczeniowy przepracowanego czasu pracy/. 



   

 
3.  rzetelnie przygotowywać  i prowadzić  zajęcia  zgodnie  z ustalonym harmonogramem, 

4.  sporządzać  częściowe sprawozdania  z powadzonych zajęć  w terminach ustalonych  przez  koordynatora 

projektu, 

5. informować na bieżąco  o wszystkich  zaistniałych  problemach  w realizacji projektu, 

6. terminowo wypełniać wszystkie  wymagane  dokumenty projektu, 

7. przestrzegać obowiązków, zaleceń i terminów  wynikających z realizacji  umowy, 

8. sprawować opiekę nad uczniami podczas zajęć, 

9. dbać o stan pomieszczeń szkolnych oraz pomocy i sprzętu  dydaktycznego zakupionego w ramach projektu, 

10.  współdziałać  z Koordynatorem projektu, 

11.  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, 

12. Dokonywać testów/badań umiejętności uczniów na początku i końcu projektu przy pomocy opracowanego 

przez siebie narzędzia diagnostycznego w terminie ustalonym przez koordynatora. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto dla części wskazanej w niniejszej umowie, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

chyba, że odstąpienie od umowy następuje w skutek okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto dla danej części wskazanej w niniejszej umowie, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

2) w przypadku nieprzestrzegania harmonogramu zajęć w wysokości 100,00 zł za każdą niezrealizowaną z winy 

Wykonawcy pełną godzinę zajęć (60 min) bądź opóźnienie w realizacji zajęć. 

3) w przypadku braku poinformowania Zamawiającego o fakcie o którym mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 

200,00 zł za każdy przypadek. 

4) w przypadku nie zgłoszenia zmiany danych o których mowa w § 3 ust. 18 w wysokości 1000 zł oraz pokrycie 

pełnych kosztów związanych z odprowadzeniem składek na rzecz ZUS. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.  

5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy, na co 

wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania i 

zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji umowy, na zasadach 

określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 

poz.922 ze zm.). 

§ 10 

Strony postanawiają, że przysługuje  im prawo rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy.  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  



   

 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

b) w przypadku pozbawienia Wykonawcy prawa do wykonywania zawodu lub sytuacji gdy został zawieszony w 

wykonywaniu czynności służbowych.  

c) w przypadku długotrwałej choroby Wykonawcy trwającej dłużej niż 30 dni.  

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje usługi lub przerwał ją bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta 

jest dłuższa niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.  

b) Odstąpienie od umowy w okolicznościach i których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 może nastąpić w terminie 7 

dni od ujawnienia jednego z przypadków wskazanych   w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

c. Zamawiającemu przysługuje rozwiązanie umowy w terminie natychmiastowym, jeżeli w  przypadku trwania 

umowy powstanie po stronie zamawiającego (jako pracodawcy) obowiązek odprowadzenia składek dla ZUS 

tytułem zatrudnienia Wykonawcy. 

§ 11 

1.Wykonawca wykona przy pomocy ……………………………………(firma podwykonawcy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi)  część …… przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowę zawartą ze wskazanym w ust. 1 podwykonawcą. 

§ 12 

 

1.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca  może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy, 

postanowienia niniejszego paragrafu oraz § 11 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał  

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 13 

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 

a)  zmiany terminu realizacji zamówienia, warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie obiektywnych trudności w 

realizacji zajęć, których nie można było przewidzieć, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja 

zarządzająca i Zamawiający nie straci dofinansowania. 

b) aktualizacje danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę: nazwy firmy, adresu siedziby, formy 

prawnej, itp. 

c) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, 

d) ze względu na dofinansowanie zadania środkami unijnymi, możliwa jest zmiana umowy w zakresie 

konieczności dostosowania umowy z wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie, 

e) zmiany stawki podatku VAT, 



   

 
f) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

g) zmiany przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) 

h) zamiana wskazanej w ofercie osoby tylko na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. 

Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie 

miał wpływu wykonawca. 

§ 14 

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy  kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod rygorem  nieważności, 

mogą  być  dopuszczalne tylko w granicach   unormowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
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