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Dzierzgoń , dnia 27.02.2020 

Numer postepowania: 1/01/2020 

Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn : „Usługi psychologiczne:  

Cześć I - w ramach projektu pt. „Kierunek -> PRACA!”,  

Część II - w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca”,  

Część III – w ramach projektu pt. „Zróbmy to razem” 

 

Zamawiający dokonał w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz w Załącznikach nr 5a, 6, 
6A, 6B  następujące zmiany: 

 

1. W rozdziale 2 Opis przedmiotu Zamówienia 2.3  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia C 
dodano zapis: Miejsce realizacji usługi: usługi będą świadczone w miejscach wyznaczonych 
przez Zamawiającego, w pomieszczeniach udostępnionych przez Partnerów tj. Malborską 
Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiat Sztumski i Powiat Malborski, na terenie powiatów 
sztumskiego i malborskiego. Dojazdy na miejsce świadczenia usług nie będą wliczone w czas 
świadczenia usługi. 
 

2. W rozdziale 2 Opis przedmiotu Zamówienia skreśla się punkt 2.5 

 

3. Rozdział 4 punkt 4.1 podpunkt c otrzymuje brzmienie:  
 
zdolności technicznej lub zawodowej:  
W zakresie Części I i Części II Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną 
skierowane do jego realizacji tj.:  
wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która 
posiada: 
a.  wykształcenie – wyższe psychologiczne, 
b. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa psychologicznego indywidualnego lub 
grupowego dla osób dorosłych, rozumiane jako przeprowadzenie przez nią co najmniej 100 
godzin doradztwa psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych w 
ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert.  
 
W zakresie Części III Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego 
realizacji tj.: wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę 
(psychologa), która posiada: 
a. wykształcenie wyższe psychologiczne, 
b. doświadczenie zawodowe  minimum dwuletnie w tym minimum roczna praca z osobami 

młodymi.  
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4. W rozdziale 10 punkt 10. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu) opisanej 
wg poniższego wzoru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku nie dostarczenia oferty w wyżej opisany sposób i nie zawarcia powyższych 
informacji w ofercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z tego 
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w 
przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie dotarcie na czas. 
 

5. W rozdziale 10 punkt 10.9 otrzymuje brzmienie:  
Na potrzeby badania i oceny ofert oferta musi zawierać:  
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 
do SIWZ,  
b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 
2 i 3 do SIWZ,  
c) Wykaz osób w celu poddania ocenie w ramach kryterium oceny ofert (Załącznik nr 5a do 
SIWZ). 
Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ustawy PZP, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie jego nie 
złożenia lub złożenia dokumentów wadliwych zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do 
złożenia tego dokumentu. 
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego; 
 

6. W rozdziale 11 punkt 11.2 otrzymuje brzmienie: 
Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020 r. o godz. 13.00.  
 

7. W rozdziale 11 punkt 11.4 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.03.2020 r. o godz. 13.15. Z zawartością ofert nie 
można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 
 

8. W rozdziale 13 punkt 13.4 otrzymuje następująca treść: 
 

Wykonawca (nazwa/firma i adres): 
 
                 Zamawiający: 
      Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 
      ul. Wojska Polskiego 3 
      82-440 Dzierzgoń 
Oferta składana w postępowaniu Nr 1/01/2020 – Przetarg nieograniczony na: 
Usługi psychologiczne: Część ……(należy podać nr części, której dotyczy oferta) 
 
Nie otwierać przed 04.03.2020 r. godz. 13.15 
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Kryterium Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga 20% 
 
Liczba punktów za kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 
zostanie obliczona w następujący sposób: 
 
przeprowadzenie 100 godzin – 0 pkt (jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu); 
przeprowadzenie od 101 do 200 godzin – 5 pkt 
przeprowadzenie od 201 do 300 godzin – 10 pkt 
przeprowadzenie od 301 do 400 godzin – 15 pkt 
przeprowadzenie powyżej 400 godzin – 20 pkt. 
 
Uwaga: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia nie może być mniejsze 
niż 100 godzin w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert. 
 
Punkty w kryterium „Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zostaną 
przyznane na podstawie dokumentu „Wykaz osób do oceny kryterium „Doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia” Załącznik nr 5a do SIWZ 
 
Punkty zostaną przyznane za doświadczenie ponad minimum określone w warunkach udziału 
w postępowaniu. 
 
W przypadku wskazania w „Wykazie osób do oceny kryterium „Doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia””, w celu poddania ocenie w ramach kryteriów oceny 
ofert (Załącznik nr 5a do SIWZ) większej liczby psychologów, Zamawiający uwzględni w 
ocenie jednego psychologa z największą liczbą punktów. 
 

9. W rozdziale 14 dodaje się punkt 14.5 o następującej treści: Przed zawarciem umowy 
Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dane zawarte w załączniku nr 5 
 

10. Rozdział 20 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 PZP otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 
PZP. 
 

11. Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika nr 5a 
W sposób następujący: 

Załącznik nr 5a do SIWZ 

 

 

„Wykaz osób do oceny kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”” 

 

 

Nazwa wykonawcy, dane adresowe 
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Lp. 

Osoby, które 
będą 

uczestniczyć 
w wykonywaniu 

zamówienia 

 

 Liczba 
przeprowadzonych 
godzin doradztwa 
psychologicznego 

 odbiorcy 
doradztwa 

psychologicznego 

 

czas 
realizacji  

od - do 

 

Nazwa 
Zamawiającego 

1. 

 

………………………… 

imię i nazwisko 

 

    

2 

 

………………………… 

imię i nazwisko 

 

    

 

 

……………………………………….. 

(miejsce, data) 

……………………………………….……………………………………….. 

(podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) 

 

12. Zamawiający dokonał zmiany  w załączniku nr  6 – Wzór umowy w następujący sposób: 
 
§ 3 otrzymuje następujące brzmienie; 
Zobowiązania Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 
ust 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Część I , złożoną ofertą i niniejszą umową 
oraz najlepszymi standardami zawodowymi wymaganymi od podmiotów i osób świadczących 
usługi psychologiczne. 
2. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji niniejszej umowy do kontroli 
sposobu oraz jakości usług świadczonych przez Wykonawcę.  
3. Kontrola postępu realizacji przedmiotu umowy będzie prowadzona systematycznie w 
trakcie jego wykonywania. Wykonawca na każdy wniosek Zamawiającego przedłoży pisemną 
informację o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i planach/prognozach 
dotyczących dalszej realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji Usług psychologicznych 
realizowanych w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
określonym przez Zamawiającego. 
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§ 3b wykreśla się 
 
§ 5 otrzymuje brzmienie: 
Wynagrodzenie 
 

1. Strony uzgadniają, że za 1 godzinę zegarową usługi psychologicznej zgodnego z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia  - Część I i niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości: 
      netto zł    …………………………………………………………………….….…………………………………………… 
      brutto zł    …………………………………………………………..………………………………….……………….  
     (słownie: ……………………………………..……………………..……….….…………….….………………….……) 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie nie 
więcej niż ………………………………………………………………………………………….. złotych brutto.  
(słownie: ………………………………………………………………………..……………………………………..). 

3. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
Zamawiającego i rzeczywiście zleconych i wykonanych usług potwierdzonych odbiorem przez 
Zamawiającego i nie może przewyższyć kwoty umowy określonej w ust. 2.  

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę jednostkową 1 godziny usługi 
psychologicznej, o której mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z 
zastrzeżeniem § 6. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności koszty: personelu, sprzętu, urządzeń, materiałów, przejazdu, 
wartości prawnych i niematerialnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Zamawiającemu na koniec 
każdego miesiąca częściowej faktury VAT/rachunku (na papierze kserograficznym formatu 
A4) wraz z ewidencją usług psychologicznych wykonanych w danym miesiącu i 
dokumentacją, o której mowa w § 4 ust. 7. 

7. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie iloczynu liczby godzin usług 
psychologicznych, zrealizowanych w danym miesiącu i stawki godzinowej brutto, o której 
mowa w ust. 1. 

8. Należność zostanie uregulowana z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze/rachunku. 

9. Faktury/rachunek należy wystawiać na: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka 
Akcyjna S. A.,  
ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, NIP 5791004734 

10. Termin płatności faktury/rachunku wynosi 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. W przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych, przewiduje się wydłużenie terminu płatności. 

§ 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy dotyczących 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:  

a. stawki podatku VAT - wartości netto pozostaną bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów; 
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2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 następować będzie na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o 
których mowa w ust. 1 pkt a będą mieć wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie 
zmiany umowy, o którym mowa w ust. 2, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt a. 
Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 

6. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów. 

7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania kompletnego - w ocenie Zamawiającego - wniosku. W przypadku uwzględnienia 
wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do 
umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, dotyczyć będzie części 
Zamówienia wykonanego po zawarciu aneksu. 

§ 8  otrzymuje następujące brzmienie: Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

2. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie oraz 
załącznikach do niej skutkować będzie zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji 
przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia 
przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji usługi, dokumentu potwierdzającego, że usługa 
została wykonana należycie. 

3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

4. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 
ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi licząc od terminów określonych w 
§4 ust. 9 pkt 3 Umowy; 

2) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu 
liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w §5 ust. 2. 
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b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru usługi w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, 
kary umowne wynikające z niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 14 
dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany w nocie. 

7. Każdej stronie, niezależnie od roszczeń z tytułu kar umownych, przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

8. Zapłata kary pieniężnej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

13. Zamawiający dokonał zmiany załącznika 6a -  Wzór umowy Część II w następujący sposób: 
 
§ 3 otrzymuje brzmienie: 
Zobowiązania Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 
ust 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Część II , złożoną ofertą i niniejszą umową 
oraz najlepszymi standardami zawodowymi wymaganymi od podmiotów i osób świadczących 
usługi psychologiczne. 
2. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji niniejszej umowy do kontroli 
sposobu oraz jakości usług świadczonych przez Wykonawcę.  
3. Kontrola postępu realizacji przedmiotu umowy będzie prowadzona systematycznie w 
trakcie jego wykonywania. Wykonawca na każdy wniosek Zamawiającego przedłoży pisemną 
informację o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i planach/prognozach 
dotyczących dalszej realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji Usług psychologicznych 
realizowanych w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
określonym przez Zamawiającego. 
 
§ 3b wykreśla się 
 
§ 5  otrzymuje brzmienie :Wynagrodzenie 

1. Strony uzgadniają, że za 1 godzinę zegarową usługi psychologicznej zgodnego z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia  - Część II i niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości:    netto zł    …………………………………………………………………… 

      brutto zł    ……………………………………………………………………………..…………………  
     (słownie: ……………………………………..……………………..……….………………..…………….…..……) 
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2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie nie więcej 
niż ……………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto.  
(słownie: ………………………………………………………………………..…………………………………………………..). 

3. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i 
rzeczywiście zleconych i wykonanych usług potwierdzonych odbiorem przez Zamawiającego i nie 
może przewyższyć kwoty umowy określonej w ust. 2.  

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę jednostkową 1 godziny usługi psychologicznej, 
o której mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie 
koszty poniesione przez Wykonawcę, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
szczególności koszty: personelu, sprzętu, urządzeń, materiałów, przejazdu, wartości prawnych i 
niematerialnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Zamawiającemu na koniec każdego 
miesiąca częściowej faktury VAT/rachunku (na papierze kserograficznym formatu A4) wraz z 
ewidencją usług psychologicznych wykonanych w danym miesiącu i dokumentacją, o której mowa 
w § 4 ust. 7. 

7. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie iloczynu liczby godzin usług 
psychologicznych, zrealizowanych w danym miesiącu i stawki godzinowej brutto, o której mowa w 
ust. 1. 

8. Należność zostanie uregulowana z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze/rachunku. 

9. Faktury/rachunek należy wystawiać na: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna S. A., 
ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, NIP 5791004734 

10. Termin płatności faktury/rachunku wynosi 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. W przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych, przewiduje się wydłużenie terminu płatności. 
 
§ 6  otrzymuje brzmienie: 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy dotyczących 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:  
a. stawki podatku VAT - wartości netto pozostaną bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów; 
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 następować będzie na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których 
mowa w ust. 1 pkt a będą mieć wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 
umowy, o którym mowa w ust. 2, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt a . Wniosek 
powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 
6. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów. 
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7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania kompletnego - w ocenie Zamawiającego - wniosku. W przypadku uwzględnienia 
wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do 
umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, dotyczyć będzie części 
Zamówienia wykonanego po zawarciu aneksu. 
 
§ 8 otrzymuje następujące brzmienie: Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

2. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie oraz 
załącznikach do niej skutkować będzie zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych 
w Umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego 
po zakończeniu realizacji usługi, dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana 
należycie. 

3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
4. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w 

§5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi licząc od terminów 
określonych w §4 ust. 9 pkt 3 Umowy; 

2) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu 
liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru usługi w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary umowne 

wynikające z niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 14 dni licząc od daty 
doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

7. Każdej stronie, niezależnie od roszczeń z tytułu kar umownych, przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

8. Zapłata kary pieniężnej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

 
14. Zamawiający dokonał zmiany załącznika 6B – Wzór umowy Część III 

 
§ 3  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 
ust 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Część III , złożoną ofertą i niniejszą umową 
oraz najlepszymi standardami zawodowymi wymaganymi od podmiotów i osób świadczących 
usługi psychologiczne. 
2. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji niniejszej umowy do kontroli 
sposobu oraz jakości usług świadczonych przez Wykonawcę.  
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3. Kontrola postępu realizacji przedmiotu umowy będzie prowadzona systematycznie w 
trakcie jego wykonywania. Wykonawca na każdy wniosek Zamawiającego przedłoży pisemną 
informację o stopniu zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i planach/prognozach 
dotyczących dalszej realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji Usług psychologicznych 
realizowanych w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
określonym przez Zamawiającego. 
 
§ 3b wykreśla się 

§ 5 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie 
 

1. Strony uzgadniają, że za 1 godzinę zegarową usługi psychologicznej zgodnego z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia  - Część II i niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości: 
      netto zł    ……………………………………………………………………………………….….…………………………………………… 
      brutto zł    ……………………………………………………………………………..………………………………….……………….  
     (słownie: ……………………………………..……………………..……….………………..…………….….………………….……) 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie nie więcej 
niż ……………………………………………………………………………………………………….. złotych brutto.  
(słownie: ………………………………………………………………………..…………………………………………………..). 

3. Ostateczna wartość zamówienia wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i 
rzeczywiście zleconych i wykonanych usług potwierdzonych odbiorem przez Zamawiającego i nie 
może przewyższyć kwoty umowy określonej w ust. 2.  

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę jednostkową 1 godziny usługi psychologicznej, 
o której mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie 
koszty poniesione przez Wykonawcę, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w 
szczególności koszty: personelu, sprzętu, urządzeń, materiałów, przejazdu, wartości prawnych i 
niematerialnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania Zamawiającemu na koniec każdego 
miesiąca częściowej faktury VAT/rachunku (na papierze kserograficznym formatu A4) wraz z 
ewidencją usług psychologicznych wykonanych w danym miesiącu i dokumentacją, o której mowa 
w § 4 ust. 7. 

7. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie iloczynu liczby godzin usług 
psychologicznych, zrealizowanych w danym miesiącu i stawki godzinowej brutto, o której mowa w 
ust. 1. 

8. Należność zostanie uregulowana z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze/rachunku. 

9. Faktury/rachunek należy wystawiać na: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna S. A.,  
ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, NIP 5791004734 

10. Termin płatności faktury/rachunku wynosi 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. W przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych, przewiduje się wydłużenie terminu płatności. 
 
§ 6 otrzymuje brzmienie: 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy dotyczących 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:  
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a. stawki podatku VAT - wartości netto pozostaną bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów; 
2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 następować będzie na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których 
mowa w ust. 1 pkt a będą mieć wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 
umowy, o którym mowa w ust. 2, w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt a . Wniosek 
powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 
6. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić 
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów. 
7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania kompletnego - w ocenie Zamawiającego - wniosku. W przypadku uwzględnienia 
wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do 
umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, dotyczyć będzie części 
Zamówienia wykonanego po zawarciu aneksu. 
 

§ 8 otrzymuje brzmienie: 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 
2. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie oraz 
załącznikach do niej skutkować będzie zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych 
w Umowie i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego 
po zakończeniu realizacji usługi, dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie. 
3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
4. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 
ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usługi licząc od terminów określonych w §4 
ust. 9 pkt 3 Umowy; 
2) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego 
od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w §5 ust. 2. 
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru usługi w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty; 
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 ust. 2. 
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 
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6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, 
kary umowne wynikające z niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 14 dni 
licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany 
w nocie. 
7. Każdej stronie, niezależnie od roszczeń z tytułu kar umownych, przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 
8. Zapłata kary pieniężnej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

Jednolite teksty zmienionych dokumentów Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.rti.dzierzgon.com.pl 


