
 

 

 

 

 

Projekt: ”Systemu Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu w ramach Projektu 
„System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Zamawiający: Związek Powiatów Polskich, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,  
Adres do korespondencji Zamawiającego: Nowy Sącz ul. Długosza 63/2, 33-300 Nowy Sącz, bs@zpp.pl 

 

Istotne postanowienia przyszłej umowy: 

1) Strony zawrą umowę o świadczenie usług, do której odpowiednio zastosowanie będą miały przepisy 

dotyczące zlecenia, z uwagi na przeważające cechy tego rodzaju umowy.  

2) Zakres zadań, termin realizacji oraz zasady zmiany zawartej umowy zostaną ustalone w umowie w 

sposób tożsamy do treści ogłoszenia o zamówieniu. Załącznikiem do umowy będzie oferta 

Wykonawcy. 

3) Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług osobiście, jeżeli wskaże siebie jako osobę 

zdolną do realizacji zamówienia. W przypadku wskazania w ofercie innej osoby zdolnej do realizacji 

zamówienia przedmiot zamówienia będzie wykonywać osobiście ta osoba.  

4) Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, po przedłożeniu rachunku/faktury przez 

Wykonawcę oraz karty pracy eksperta. Wynagrodzenie będzie wyliczane na podstawie karty pracy 

oraz stawki godzinowej wskazanej w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający będzie uprawniony do 

weryfikacji informacji zawartych w karcie pracy przy uwzględnieniu wskazanej w ogłoszeniu o 

zamówieniu zasady, że cyt. „Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań uzgodniony 

będzie z Wykonawcą i będzie uwzględniał specyfikę pracy przyjętą w Projekcie. Przedmiot 

zamówienia będzie realizowany w formule ciągłej (tzn. nie będzie dopuszczalna np. kumulacja pracy 

w wybranych przez Wykonawcę miesiącach) i będzie uwzględniał harmonogram i postęp rzeczowy 

realizacji Projektu”. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do korekty karty pracy.  

5) Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia 

wymaganych dokumentów przez Wykonawcę.  

6) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wzorów dokumentów/sprawozdań/fiszek itp. 

przekazanych przez Zamawiającego.  

7) Odbioru prac o charakterze materialnym np.  opis obszaru usług, będzie dokonywała osoba wskazana 

przez Zamawiającego. Osoba dokonująca odbioru będzie mogła wyznaczyć dodatkowy termin na 

wprowadzenie poprawek i uzupełnień do przygotowanych materiałów.  

8) Wskazany w opisie przedmiotu zamówienia termin realizacji umowy może być jednostronnie 

przedłużony przez Zamawiającego o nie dłużej niż 2 miesiące.  Przedłużenie terminu obowiązywania 

umowy na okres dłuższy wymaga aneksowania umowy.  

9) W przypadku prac mających cechy utworu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na czas 

nieograniczony czasowo, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie, prawa autorskie 

majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

- w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
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- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

10) W przypadku braku udziału  w co najmniej trzech organizowanych w ramach Projektu spotkaniach, 

w których Ekspert winien brać udział Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z 

zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadki płatność wynagrodzenia 

nastąpi proporcjonalnie do zakresu pracy i zadań faktycznie wykonanych i zakończonych przez 

Wykonawcę.  

11) W przypadku opóźnień w realizacji zadań Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

odpowiedni termin na ich wykonanie. Po upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

rozwiązania umowy w Wykonawcą z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.  W takim 

przypadku płatność wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu pracy i zadań faktycznie 

wykonanych i zakończonych przez Wykonawcę.  

12) Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku zakończenia realizacji projektu. W takim przypadku płatność 

wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu pracy i zadań faktycznie wykonanych i 

zakończonych przez Wykonawcę.  

 

 


