- WZÓR -

Załącznik Nr 8.3

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach projektu
pilotażowego Partnerstwo dla pracy,
N R ................../2 0 1 2
zawarta w dniu ......................................., w ..........................................., pomiędzy:
Województwem .........................................., reprezentowanym przez Marszałka Województwa
......................................................, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa z dnia ......................................, znak: ..................................................................,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ...................................................., z siedzibą:
ul .......................................................................................................................................................,
Pan/Pani ................................................................................, będącym Realizatorem pilotażu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
...........................................................................................................................................................................
(nazwa wybranego podmiotu)

z siedzibą: ...................................................................................................................... i reprezentowaną
przez Pana/Panią ........................................................................................................................, będącym
Dostawcą usług, zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy
Stronami.
Ogólne warunki i zasady realizacji projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy określa
zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej Ministrem,
dokument Projekt pilotażowy Partnerstwo dla pracy, zwany dalej Pilotażem, stanowiący
załącznik Nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
Strony postanowiły co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
aktywizacji zawodowej mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia uczestników
Pilotażu, zgodnie z harmonogramem i założeniami Pilotażu.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki
do należytej realizacji przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub aktualne jest na czas trwania
przedmiotowej umowy przedstawione pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Strony przedmiotowej umowy związane są warunkami i zobowiązaniami ustalonymi
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, w związku z realizacją usług aktywizacji zawodowej mających
na celu doprowadzenie do zatrudnienia uczestników Pilotażu.
4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a) Projekt pilotażowy Partnerstwo dla pracy – stanowiący załącznik Nr 1 do umowy,
b) ................................................................... – stanowiący załącznik Nr 2 do umowy,
c) ................................................................... – stanowiący załącznik Nr 3 do umowy,
d) ................................................................... – stanowiący załącznik Nr 4 do umowy.
§2
1. Pilotażem obejmuje się łącznie ............... osób bezrobotnych, skierowanych przez
Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, w tym:
1) ......... osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w .............................,
2) ......... osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w .............................,
3) ......... osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ..............................
2. Podstawą uczestnictwa w Pilotażu jest lista uczestników Pilotażu – sporządzona przez

Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.
3. Osoby bezrobotne zostaną skierowane do Wykonawcy w ciągu ........ dni od dnia podpisania
umowy.
4. W przypadku niezgłoszenia się skierowanych osób bezrobotnych u Wykonawcy,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy kieruje, na podstawie listy rezerwowej, kolejne osoby
bezrobotne w celu uzupełnienia liczby osób, o której mowa w ust. 1, w terminie 1 miesiąca
od dnia skierowania osób bezrobotnych do Wykonawcy.
5. Zamawiający niezwłocznie pisemnie informuje Wykonawcę o braku możliwości skierowania
do Wykonawcy wymaganej umową o współpracy liczby osób bezrobotnych w przypadku
uzyskania informacji w tym zakresie od Dyrektora właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Wykonawca, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o braku możliwości
skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy wymaganej umową o współpracy liczby osób
bezrobotnych, może złożyć do Zamawiającego wniosek o skierowanie kolejnych osób
bezrobotnych, ze wskazanych przez Wykonawcę Powiatowych Urzędów Pracy, będących
stronami umowy o współpracy.
7. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6, określa dla wskazanych
przez Wykonawcę Powiatowych Urzędów Pracy, będących stronami umowy o współpracy,
liczbę oraz strukturę osób bezrobotnych, które zostaną skierowane do Wykonawcy.
8. W przypadku rezygnacji uczestników Pilotażu z udziału w Pilotażu po wypłaceniu
Wykonawcy I lub II transzy wynagrodzenia, Powiatowy Urząd Pracy, na wniosek
Wykonawcy, kieruje kolejne osoby bezrobotne, w oparciu o listę rezerwową, w okresie
do 3 miesięcy od dnia rezygnacji uczestnika Pilotażu.

§3
1. Umowę zawiera się na czas realizacji Pilotażu.
2. Rozpoczęcie realizacji Pilotażu następuje w dniu zawarcia umowy.
3. Okres realizacji Pilotażu wraz z rozliczeniem Pilotażu i przeprowadzeniem jego ewaluacji ....... miesięcy od dnia zawarcia umowy.
§4
Miejscem realizacji usług aktywizacyjnych jest ......................................................................................
......................................................................................................................................................................... .
(dokładny adres)

§5
Wykonawca doprowadzi do zatrudnienia, podjęcia innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia
działalności gospodarczej, na okres trwający co najmniej 3 miesiące, osób bezrobotnych
będących uczestnikami Pilotażu.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania usług aktywizacyjnych w sposób zmierzający do doprowadzenia do zatrudnienia
uczestników Pilotażu, w oparciu o metody i formy pracy z osobami bezrobotnymi
zaproponowane w ofercie, zgodnie z harmonogramem i założeniami Pilotażu;
2) zapewnienia miejsca obsługi uczestników Pilotażu – Ośrodka aktywizacji, w miejscowości,

w której siedzibę ma Powiatowy Urząd Pracy;
3) prowadzenia z należytą starannością dokumentacji przebiegu usług aktywizacyjnych;
4) niezwłocznego pisemnego przekazywania Zamawiającemu oraz właściwemu Dyrektorowi

Powiatowego Urzędu Pracy istotnych informacji o przebiegu Pilotażu, mogących mieć wpływ
na realizację lub efekty Pilotażu;
5) niezwłocznego pisemnego informowania właściwego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

o stawieniu się /niestwieniu się uczestnika Pilotażu;
6) niezwłocznego pisemnego informowania właściwego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

– imiennie o każdym przypadku nierealizowania przez uczestników Pilotażu zadań
wynikających z realizacji Pilotażu lub też rezygnacji z uczestnictwa w Pilotażu;
7) niezwłocznego pisemnego informowania właściwego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

oraz Zamawiającego o podjęciu zatrudnienia przez uczestnika Pilotażu i niezwłocznego
przekazywania właściwemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dokumentów
potwierdzających zatrudnienie uczestnika Pilotażu;
8) niezwłocznego pisemnego informowania właściwego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

oraz Zamawiającego o utracie zatrudnienia przez uczestnika Pilotażu;
9) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o utrzymaniu uczestnika Pilotażu

w zatrudnieniu przez okres minimum 3 miesięcy oraz niezwłocznego przekazywania
dokumentów potwierdzających pozostawanie przez uczestnika Pilotażu w zatrudnieniu przez
okres minimum 3 miesięcy;
10) niezwłocznego pisemnego informowania właściwego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

o zakończeniu działań aktywizacyjnych i braku podjęcia zatrudnienia przez uczestnika
Pilotażu;

11) dokumentowania działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec uczestników Pilotażu,

w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 7 do Pilotażu;
12) udostępniania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji Pilotażu, wszelkiej dokumentacji

dotyczącej realizacji Pilotażu;
13) sporządzenia raportu podsumowującego realizację usług aktywizacyjnych, zawierającego

w szczególności: informacje na temat liczby zatrudnień, czasu ich trwania, rodzaju umów
oraz problemów wynikłych podczas realizacji usług aktywizacyjnych;
14) uczestniczenia w badaniu ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Ministra;
15) wykonywania pozostałych zadań określonych w Pilotażu.

§7
Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo kontroli przebiegu i efektywności usług aktywizacyjnych;
2) prawo do wglądu i kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy, w tym
dokumentów finansowych.
§8
1. Cena jednostkowa brutto – wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wobec jednego uczestnika Pilotażu
wynosi ………………….. złotych (słownie złotych …………………………………………).
2. Cena oferty brutto – wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi ……………………..… złotych
(słownie złotych……………………………………………………………………...…...……).
3. Cena oferty brutto, o której mowa w ust. 2, jest uzależniona od liczby uczestników Pilotażu
oraz osiągniętych przez Wykonawcę efektów umieszczenia uczestników Pilotażu
w zatrudnieniu i utrzymania zatrudnienia.
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w czterech transzach:
 I transza – należność za bilans otwarcia – 20% kwoty brutto, o której mowa w ust. 1,
przeznaczonej na jednego uczestnika Pilotażu;


II transza – należność za bilans aktywizacyjny – 30% kwoty brutto, o której mowa w ust. 1,
przeznaczonej na jednego uczestnika Pilotażu, wobec którego podjęto działania
aktywizacyjne;



III transza – Premia I – 25% kwoty brutto, o której mowa w ust. 1, przeznaczonej
na jednego uczestnika Pilotażu, który uzyskał zatrudnienie;



IV transza – Premia II – 25% kwoty brutto, o której mowa w ust. 1, przeznaczonej
na jednego uczestnika Pilotażu, który utrzymał zatrudnienie przez okres minimum 3 miesięcy,
pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników Pilotażu
na poziomie co najmniej ...............%.
Wysokość transzy III i transzy IV uzależniona jest od osiągniętych przez Wykonawcę
efektów umieszczenia uczestników Pilotażu w zatrudnieniu i utrzymania zatrudnienia.

5. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
oraz dołączonego do faktury wniosku Wykonawcy wraz z niezbędną dokumentacją, określoną
w Pilotażu, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania faktury oraz wniosku i dokumentacji.

6. I transza wynagrodzenia wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
oraz dołączonego do faktury wniosku Wykonawcy wraz z wykazem osób, wobec których
przeprowadzono działania określone w Pilotażu jako bilans otwarcia, przekazanych
Zamawiającemu, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania faktury, wniosku oraz wykazu.
O I transzę wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca
od dnia stawienia się u Wykonawcy skierowanego bezrobotnego.
Wzór wniosku określa załącznik Nr 3 do Pilotażu.
5. Wnioski o wypłatę I transzy wynagrodzenia składane są Zamawiającemu nie częściej niż raz
w miesiącu.
6. Dopuszcza się uzupełniającą rekrutację uczestników Pilotażu, w przypadku niezgłoszenia
się u Wykonawcy skierowanych osób bezrobotnych, w oparciu o listę rezerwową, w terminie
1 miesiąca od dnia skierowania osób bezrobotnych do Wykonawcy.
7. II transza wynagrodzenia wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
oraz dołączonego do faktury wniosku Wykonawcy wraz z wykazem osób, wobec których
przeprowadzono działania określone w Pilotażu jako bilans aktywizacyjny, przekazanych
Zamawiającemu, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania faktury, wniosku
oraz wykazu.
Wzór wniosku określa załącznik Nr 3 do Pilotażu.
8. Wnioski o wypłatę II transzy wynagrodzenia składane są Zamawiającemu nie częściej niż raz
w miesiącu.
9. W przypadku ponownego skierowania do Wykonawcy uczestnika Pilotażu, który utracił
zatrudnienie, Wykonawcy nie przysługuje I transza i II transza wynagrodzenia.
10. W przypadku rezygnacji uczestnika Pilotażu z udziału w Pilotażu po wypłaceniu Wykonawcy
I lub II transzy wynagrodzenia oraz złożenia przez Wykonawcę, w okresie do trzech miesięcy
od dnia rezygnacji uczestnika Pilotażu, wniosku do powiatowego urzędu pracy
o skierowanie kolejnych osób bezrobotnych, Wykonawcy nie przysługuje ponownie
odpowiednio I lub II transza wynagrodzenia.
11. III transza wynagrodzenia wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę oraz dołączonego do faktury wniosku Wykonawcy wraz z dokumentacją
potwierdzającą podjęcie zatrudnienia przez uczestników Pilotażu, przekazanych
Zamawiającemu, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania faktury, wniosku oraz
dokumentacji.
Wzór wniosku określa załącznik Nr 3 do Pilotażu.
12. Wnioski o wypłatę III transzy wynagrodzenia składane są Zamawiającemu nie częściej niż raz
w miesiącu.
13. III transza wynagrodzenia zostanie wypłacona nie wcześniej niż po 1 stycznia 2013 roku.
14. Możliwość wnioskowania o wypłatę III transzy wynagrodzenia ma miejsce jedynie
w przypadku podjęcia przez uczestnika Pilotażu zatrudnienia po raz pierwszy.
15. III transza wynagrodzenia nie przysługuje Wykonawcy w przypadku:
a) podjęcia przez uczestnika Pilotażu kolejnego zatrudnienia,
b) podjęcia przez uczestnika Pilotażu zatrudnienia po upływie 9 miesiąca od dnia
rozpoczęcia aktywizacji przez ostatnich skierowanych uczestników Pilotażu.

16. IV transza wynagrodzenia wypłacana jest na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę oraz dołączonego do faktury wniosku Wykonawcy wraz z dokumentacją
potwierdzającą pozostawanie przez uczestników Pilotażu w zatrudnieniu przez okres
co najmniej 3 miesięcy, pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu
uczestników Pilotażu na poziomie co najmniej ...................%, przekazanych Zamawiającemu,
w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania faktury, wniosku oraz dokumentacji.
Wzór wniosku określa załącznik Nr 3 do Pilotażu.
17. Wniosek o wypłatę IV transzy wynagrodzenia składany jest jednorazowo Zamawiającemu
po upływie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia aktywizacji przez ostatnich skierowanych uczestników
Pilotażu.
18. Jeżeli spełnienie przez uczestnika Pilotażu warunku pozostawania w zatrudnieniu przez okres
minimum 3 miesięcy nastąpi po upływie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia aktywizacji przez
ostatnich skierowanych uczestników Pilotażu, Wykonawcy nie przysługuje IV transza
wynagrodzenia.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający przekazuje na rachunek bankowy
Wykonawcy, Nr...........................................................................................................................................
§9
1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej dostawcy
usług, na poziomie ................%.
2. Zamawiający ustala poziom osiągniętego przez Wykonawcę wskaźnika skuteczności
zatrudnieniowej dostawcy usług, według stanu na dzień następujący po upływie 9 miesiąca
od dnia rozpoczęcia aktywizacji przez ostatnich skierowanych uczestników Pilotażu.
3. W sytuacji osiągnięcia wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej dostawcy usług na poziomie
niższym niż ...................%, Wykonawca zwraca kwotę środków w wysokości wartości
procentu różnicy pomiędzy zadeklarowanym w ofercie a osiągniętym wskaźnikiem
skuteczności zatrudnieniowej dostawcy usług, z kwoty otrzymanej w ramach I i II transzy,
zgodnie z poniższym wzorem:
Kwota środków do zwrotu = (A - B) x (T1 +T2),
gdzie: A - zadeklarowany wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej w %,
B -- osiągnięty wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej w %,
T1 - kwota otrzymana w ramach I transzy,
T2 - kwota otrzymana w ramach II transzy.
4. Wykonawca zwraca określoną w ust. 3 kwotę środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania Zamawiającego.
5. W sytuacji osiągnięcia wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej dostawcy usług na poziomie
równym lub wyższym niż ..............%, Wykonawcy przysługuje III transza wynagrodzenia
za każdego uczestnika Pilotażu, który podjął zatrudnienie – na zasadach określonych dla
wypłaty III transzy wynagrodzenia, o których mowa w § 8 ust. 11-15.
§ 10
1. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników

Pilotażu przez okres minimum 3 miesięcy, na poziomie ................%.
2. Zamawiający ustala poziom osiągniętego przez Wykonawcę wskaźnika utrzymania

w zatrudnieniu uczestników Pilotażu, przez okres minimum 3 miesięcy, według stanu na
dzień następujący po upływie 9 miesiąca od dnia rozpoczęcia aktywizacji przez ostatnich
skierowanych uczestników Pilotażu.

3. W sytuacji nieosiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników Pilotażu przez
okres minimum 3 miesięcy, na poziomie ......................%, o którym mowa w ust. 1:
1) Wykonawcy nie przysługuje IV transza wynagrodzenia,
2) Wykonawca zwraca kwotę, której wysokość uzależniona jest od poziomu osiągniętego
w stosunku do zadeklarowanego w ofercie wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu i wynosi:
a. w przypadku osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie: nie
większym niż 30% zadeklarowanego w ofercie wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu 750 tys. zł,
b. w przypadku osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie:
30% i nie większym niż 60% zadeklarowanego w ofercie wskaźnika utrzymania
w zatrudnieniu - 500 tys. zł,
c. w przypadku osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie:
większym niż 60% a nie większym niż 80% zadeklarowanego w ofercie wskaźnika
utrzymania w zatrudnieniu - 250 tys. zł,
d. w przypadku osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie:
większym niż 80% a mniejszym niż 100% zadeklarowanego w ofercie wskaźnika
utrzymania w zatrudnieniu - 100 tys. zł.
4. W sytuacji osiągnięcia wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników Pilotażu przez
okres minimum 3 miesięcy, na poziomie równym lub wyższym niż ......................%,
Wykonawcy przysługuje IV transza wynagrodzenia za każdego uczestnika Pilotażu, który
utrzymał zatrudnienie przez okres minimum 3 miesięcy – na zasadach określonych dla
wypłaty IV transzy wynagrodzenia, o których mowa w § 8 ust. 16-18.
§ 11
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków umowy lub niewywiązania
się przez Wykonawcę z któregokolwiek z postanowień umowy, Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach i wzywa Wykonawcę do usunięcia
uchybień stwierdzonych w zakresie realizacji umowy, w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia.
3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę uchybień, o których mowa w ust. 2,
Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 7 dni roboczych, począwszy
od ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawcy
nie przysługują kolejne transze wynagrodzenia, określone w § 8 ust. 4 umowy.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji umowy,
które nie stanowią podstawy do jej rozwiązania – Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości do 10% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego
w § 8 ust. 2 umowy.
6. Wykonawca naliczoną karę umowną przekazuje na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.:
Nr…..............……………………………….......….................................................……………
- po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do jej zapłaty, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.
7. W przypadku nieuiszczenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie kary umownej,
o której mowa w ust. 5, Zamawiający należność z tytułu kary umownej potrąca
z kolejnej przysługującej Wykonawcy transzy wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 4
umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 12
W przypadku bezzasadnej rezygnacji Wykonawcy ze świadczenia usługi będącej przedmiotem
umowy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 20% wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 2 umowy.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania posiadanych danych osobowych
uczestników Pilotażu, uzyskanych w związku z realizacją Pilotażu, w celach innych
niż określone w Pilotażu.
2. Przy realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek stosowania zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.
§ 14
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, za zgodą obu Stron,
w formie pisemnego aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i dotyczyć wyłącznie sytuacji określonych w punkcie ...........
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, złożyć pisemne wyjaśnienie
zaistniałych okoliczności oraz przedstawić propozycje zmian, które muszą być korzystne
dla Zamawiającego.
3. Zamawiający dokonuje oceny przesłanek do zmiany umowy i podejmuje decyzję
o ich uwzględnieniu.
§ 15
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający
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