Załącznik nr 6
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta ………………………….. r. w ……………………
pomiędzy :
..…………………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
…………………… – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
..…………………………………………………………………………………………...
z siedzibą w ……………………………………………………………………………….…..,
NIP ………………………, REGON ……………………
wpisanym/-ą do …………………………………………………
pod numerem …………………..….
w ………………..…………..,
reprezentowanym/-ą przez:
…………………… – ……………………
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zaś zwanych dalej Stronami.
§1
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, pn.: „PWP Jakość, rozwój i współpraca”, Strony oświadczają,
że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 709 z późn. zm.).
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§2
Zamawiający

zleca

a

Wykonawca

przyjmuje

do

realizacji

………

…………………………………………………. zgodnie ze złożona ofertą w części………….
Wykonawca winien zrealizować zlecone zamówienie zgodnie ze złożona ofertą oraz zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do umowy
§3
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie wypłacane
w …………………………… w łącznej wysokości podanej w ofercie. W przypadku
ustalonej miesięcznej liczby godzin realizowanych w ramach pełnionego stanowiska,
Zleceniodawca dopuszcza różną liczbę godzin realizowanych w poszczególnych
miesiącach, tak jednak, aby suma rozliczenia równa była iloczynowi ustalonej liczby
godzin miesięcznie i liczby rozliczanych miesięcy.
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:
………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………).
3. Wskazane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia wynikające z § 2 oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia,
a nie wymienione w treści umowy, potrzebne dla prawidłowego, kompleksowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający, po zrealizowaniu przedmiotowej usługi i uznaniu jej za należycie
wykonaną dokona przelewu kwoty, o której mowa w ust. 2 na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT/rachunku, w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku, nie wcześniej jednak, niż przed dniem przekazania
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku środków
na rachunek Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.
5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę, w terminie do 7 dni
po zakończeniu zadania w danym okresie rozliczeniowym.
6. Wszelkie uwagi Zleceniodawcy dotyczące merytorycznego i prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy mogą mieć wpływ na wypłatę wynagrodzenia do czasu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku braku działań bądź dalszej niewłaściwej
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realizacji przedmiotu umowy, Zleceniodawca może rozwiązać przedmiotową umowę
ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.
7. W przypadku

wcześniejszego

rozwiązania

umowy,

Zleceniobiorcy przysługuje

wynagrodzenie wynikające z właściwego częściowego wykonania przedmiotu umowy.
8. Wynagrodzenie płatne będzie nie wcześniej i pod warunkiem przekazania środków
finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
§4
1. Faktury VAT/rachunki za wykonanie przedmiotu umowy wystawione przez Wykonawcę
muszą zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia usługi.
2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, nie wynikającą z braku środków na koncie
projektu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą
wiedzą i należytą starannością.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania
przedmiotu umowy.
3. Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy, bez bezpośredniego nadzoru
ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany stosować się
do wskazówek Zleceniodawcy co do sposobu wykonania zlecenia.
4. W przypadkach rozbieżnych stanowisk Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, głos decydujący
przysługuje Zleceniodawcy. W takich przypadkach odpowiedzialność – w zakresie
podjętej decyzji – przejmuje Zleceniodawca.
5. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy materiały i środki niezbędne do wykonania
zlecenia.
6. Zleceniobiorca po zrealizowaniu niniejszej umowy zobowiązany jest rozliczyć się
z uzyskanych materiałów i środków.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z realizacją Projektu.
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§6
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy
są:
 …………………….…………, tel. ……………………...
 …………………….…………, tel. ………………………
2. Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego dostarczą Wykonawcy niezbędne
dokumenty do realizacji zadania.
3. O wszelkich trudnościach (przeszkodach) w trakcie realizacji umowy Wykonawca
natychmiast powiadomi Zamawiającego oraz osoby o których mowa w ust. 1.
4. Wszelkie działania, których podjecie byłoby wymagane lub dopuszczalne na mocy
niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogą być podejmowane przez
uprawnionych reprezentantów, zgodnie z ust. 1 (z wyjątkiem składania oświadczeń woli
i zmian niniejszej umowy).
§7
1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:
 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 2,
 w przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2. Przez
nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: nieterminową
realizację zadań wynikającą z winy Wykonawcy, realizowanie zadań niezgodnie
z warunkami SIWZ i złożonej oferty.
2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne
z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§8
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§9
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych z tytułu niniejszej
umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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