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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR ………………………… 

 

zawarta w dniu ……. 2021  r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, NIP: 966-211-72- 

20 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku z siedzibą przy ul. 

Ciepła 32, 15-472 Białystok, reprezentowanym przez: …………………………………….  – Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, zwanym w dalszych 

postanowieniach umowy Zamawiającym 

a:  

.................................................................................................., 

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

 

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

i w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Przygotowanie 

i opracowanie Programu Rozwoju i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego BOF na lata 

2020-2030 w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia 

i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ze złożoną w odpowiedzi na nie ofertą. 

2. Szczegółowy zakres umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania do dnia 31 października 

2021r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą 

starannością, w sposób prawidłowy, bezstronny, profesjonalny i zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, jak również przy zapewnieniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

2. W realizacji umowy brać będą udział inne podmioty, na których potencjał Wykonawca powoływał 

się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. ……………………………………… 

(wskazanie podmiotu oraz zasad współpracy). 

3. Zmiana podmiotu o którym mowa w ust. 2 jest możliwa jedynie za zgodą Zamawiającego oraz 

po spełnieniu przez podmiot warunków opisanych zapytaniem ofertowym. 

4. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępów realizacji umowy, w szczególności poprzez 

żądanie od Wykonawcy dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie poszczególnych etapów 

realizacji. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub ich skutków oraz wyznaczy w tym 

celu odpowiedni termin na ich usunięcie. 
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§ 4 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …..…. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………….…….).  

2. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru. Z czynności odbioru 

przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany zgodnie z umową z chwilą stwierdzenia przez 

Zamawiającego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową. 

4. Protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku. 

5. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 21 dni podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w przypadku opóźnień w przekazywaniu 

Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków 

finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji 

Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu 

wpływu środków na konto projektu Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie 

powstaną w związku z wykonywaniem umowy. 

7. Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20, 

Odbiorca: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,  

ul. Ciepła 32, 15- 472 Białystok. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw 

osób trzecich oraz przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do opracowań (utworów) 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do wykonanych w ramach umowy opracowań, na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie 

do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie 

i udostępnienie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje 

z chwilą odbioru opracowań bez wad.  

4. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego 

do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z chwilą ich odbioru. Wykonawcy 

nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowań na każdym odrębnym polu 

eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie. 

6. W ramach wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy 

i nośników, na których przedmiot umowy utrwalono. 

7. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 

mogłyby wystąpić w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw w zakresie objętym 

niniejsza umową. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał 

zrealizować umowę w wyznaczonym terminie; 
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b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał jej wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił 

realizacji pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni; 

c) w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości lub ich skutków, o których mowa w §3 ust. 5 

umowy; 

d) gdy wystąpi okoliczność powodująca, że realizacja umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w tym przypadku Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy; 

e) rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa. 

2. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. 

a) - c) oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia umownego oraz będzie żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

w wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia o której mowa w  § 4 ust. 1 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 7 

1. Zamawiający, w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez 

Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, co uniemożliwi potrącenie kar, 

Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe 

Zamawiającego. 

§ 8 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ..…………………………..…. 

tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminów 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez 

Wykonawcę będzie następstwem:  

1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy, w tym jeżeli 

nastąpi wstrzymanie wykonania dzieła przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

2) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności 

w związku z koniecznością dokonania zmian, jak również będącej wynikiem zmiany przepisów 

prawa, obowiązujących norm w zakresie, w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie 

terminu wykonania dzieła jeżeli terminy zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego,  

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  
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3. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien być adekwatny do przyczyny 

powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być 

uwzględniać czas trwania przeszkody.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT obowiązującej na dzień zawarcia umowy – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku. 

5. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego  

w Białymstoku. 

§ 10 

1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów, a realizacja umowy 

nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone 

przez instytucje finansującą Projekt. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, 

a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 

 

 

 

 

....……………………………     ………………………………. 

 

 


