
 

 
  

 

Znak postępowania: 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA NR ……… 

 

zawarta w dniu ……….. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: 

 

Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 

Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000037027, legitymującą się NIP: 5422098509, REGON: 050503972, 

reprezentowaną przez: 

1. Bogusława Plawgo – Prezesa Zarządu 

2. Michała Skarzyńskiego – Członka Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. 

 

Mając na względzie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, znak postępowania: 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017 

pod nazwą: Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów, część …… 

zamówienia: przedmiotem zamówienia jest 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………., zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

 



 

 
  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający 

na wykonaniu ……. części zamówienia: przedmiotem zamówienia 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności Załącznik 

nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy z dnia 

……………….… stanowią integralną część niniejszej umowy oraz opisują zakres i sposób 

świadczenia Wykonawcy. 

§ 2 

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do opracowanych materiałów, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy 

opisanego w § 1 Umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego do 

opracowanych materiałów. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

opracowanych materiałów. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, następuje bez 

ograniczenia co do czasu, terytorium i liczby egzemplarzy opracowanych materiałów, a 

obejmuje następujące pola eksploatacji oraz sposób korzystania z opracowanych materiałów: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany); 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 



 

 
  

 

udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i 

satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

7) prawo do określania nazw opracowanych materiałów, pod którymi będą wykorzystywane 

lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, 

8) prawo do wykorzystywania opracowanych materiałów do celów marketingowych lub 

promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub 

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów 

jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami materiałów oraz prawo udostępniania ich do 

korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji; 

10) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to 

prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 

jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, 

w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z 

programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, 

użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 

5. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa powyżej, w odniesieniu do danego 

opracowanego materiału następuje z dniem przyjęcia tego opracowanego materiału  przez 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru. Z tym samym dniem Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność wszystkich posiadanych nośników, na których utrwalono opracowany 

materiał. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1-3 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, oraz prawo własności, o którym mowa w ust. 5, 

następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy. 

Z powyższych tytułów Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 



 

 
  

 

7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 

zwolnienia z udziału w sprawie. 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają termin wykonania przedmiotu umowy1: 

 

1) I część zamówienia do 31 grudnia 2021 roku, w tym dla poszczególnych zadań w ramach I 

części zamówienia: (I.1.a) do 28 lutego 2018 roku, (I.1.b) do 28 lutego 2019 roku, (I.1.c) do 

29 lutego 2020 roku, (I.1.d) do 28 lutego 2021 roku, (I.1.e) do 31 grudnia 2021 roku; (I.2.a) 

do 28 lutego 2018 roku, (I.2.b) do 28 lutego 2019 roku, (I.2.c) do 29 lutego 2020 roku, (I.2.d) 

do 28 lutego 2021 roku, (I.2.e) do 31 grudnia 2021 roku; (I.3.a) do 28 lutego 2018 roku, (I.3.b) 

do 28 lutego 2019 roku, (I.3.c) do 29 lutego 2020 roku, (I.3.d) do 28 lutego 2021 roku, (I.3.e) 

do 31 grudnia 2021 roku; (I.4.a) do 30 czerwca 2018 roku.    

2) II część zamówienia do 31 marca 2019 roku, w tym dla poszczególnych zadań w ramach II 

części zamówienia: (II.1.a) do 31 marca 2018 (II.1.b) do 31 marca 2019; (II.2.a) do 15 czerwca 

2018 roku; (II.3.a) do 28 lutego 2018 roku; (II.4.a) do 31 stycznia 2018 roku; (II.4.b)  do 31 

marca 2018 roku; (II.4.c) do 31 maja 2018 roku; (II.4.d) do 15 czerwca 2018 roku; (II.4.e) do 

30 września 2018 roku; (II.4.f) do 30 listopada 2018 roku; (II.4.g) do 31 stycznia 2019 roku; 

(II.4.h) do 31 marca 2019 roku; ; (II.5.a) do 31 marca 2018 roku; (II.6.a)  do 30 czerwca 2018 

roku; (II.7.a) do 30 czerwca 2018 roku; (II.8.a) do 31 marca 2018 roku   

3) III część zamówienia do 31 marca 2019 roku, w tym dla poszczególnych zadań w ramach 

III części zamówienia: (III.1.a) do 31 marca 2019 roku; (III.2.a) do 31 października 2018 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapewnić termin wykonania i dostarczenia 

wydruku próbnego do Zamawiającego (skład oraz dostarczenie wydruku próbnego do 

siedziby Zamawiającego), stosownie do oferty wykonawcy, w ciągu ………. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić w zależności od tego, której części zamówienia dotyczy umowa. 



 

 
  

 

(słownie:…………………..) dni kalendarzowych od otrzymania materiałów od 

Zamawiającego w pliku tekstowym w formacie WORD. 

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapewnić termin wykonania i dostawy materiałów 

(dostawa wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego a w przypadku powiązanej z 

drukiem usługi dystrybucji do punktów wskazanych przez Zamawiającego gotowych 

publikacji), stosownie do oferty Wykonawcy, w ciągu ………. (słownie:…………………..) dni 

kalendarzowych od otrzymania akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, w tym przeniesienie praw wskazanych w § 2 umowy, stosownie do oferty 

Wykonawcy z dnia …………, wynosi: 

netto:……………PLN (słownie:………………………………………………………) 

podatek od towarów i usług (VAT) ………… PLN (słownie:………………………), 

brutto:………………PLN(słownie:……………………………………..……………) 

2. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie 

poszczególnych zadań oraz podzadań składających się na przedmiot umowy, stosownie do oferty 

Wykonawcy z dnia …………, wynosi: 

a) Cena za wykonanie poszczególnych zadań w ramach pierwszej części przedmiotu zamówienia 

(należy wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części): 

I.1.a. cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.1.b. cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.1.c. cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.1.d.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.1.e.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.2.a cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.2.b cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.2.c cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.2.d.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.2.e.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.3.a cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.3.b cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.3.c cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 



 

 
  

 

I.3.d.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.3.e.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

I.4.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

b) Cena za wykonanie poszczególnych zadań w ramach drugiej części przedmiotu zamówienia 

(należy wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części): 

    II.1.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.1.b.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.2.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.3.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.b.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.c.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.d.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.e.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.f.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.g.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.4.h.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.5.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.6.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.7.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    II.8.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

c) Cena za wykonanie poszczególnych zadań w ramach trzeciej części przedmiotu zamówienia 

(należy wypełnić jeśli oferta dotyczy danej części): 

    III.1.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

    III.2.a.cena ……………….  brutto ( słownie: ………………………………….) 

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia, a nie wymienione w treści umowy, 

potrzebne dla prawidłowego, kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie opłaty związane i wynikające z realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszane proporcjonalnie o wypłacone zaliczki płatne na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 



 

 
  

 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie: podpisanie przez strony protokołu 

przyjęcia jednego  – potwierdzającego zgodność przedmiotu umowy z warunkami zawartymi w 

SIWZ, dokumentacji przetargowej i ofercie Wykonawcy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury do siedziby Zamawiającego.  

8.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości nieprzekraczającej ….. % kwoty brutto wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 lub ust.2 niniejszej umowy,. 

9. Udzielenie zaliczki może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać będzie, co 

najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia oraz rodzaj, zakres i 

deklarowany termin realizacji części zamówienia, której finansowania dotyczy zaliczkowana kwota.  

10. Wypłata zaliczki może nastąpić po podpisaniu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury zaliczkowej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 12 , w terminie 10 dni 

od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

11. Ostateczną decyzję odnośnie wielkości i terminu przyznania zaliczki podejmować będzie 

Zamawiający.  

12. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: 

……………………………… prowadzony przez bank ………………………… w terminie ……… 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

13. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Strony zgodnie ustalają, że płatność wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy będzie 

dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Zarządzającą środków 

finansowych służących finansowaniu Umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego. 

15. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto 

przysługującego wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w 

trakcie trwania umowy. 

16. W przypadku braku środków, o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, 

płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będzie uznana za opóźnioną. 

17. Wynagrodzenie objęte niniejszą umową jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 5 



 

 
  

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania 

przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odmowy wypłaty całości lub części 

wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania 

przedmiotu umowy względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu mienia według 

protokolarnego ustalenia. 

 

§ 6 

Mając na uwadze, że zadania objęte Umową realizowane będą w ramach Projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca oświadcza, że 

zapewni w okresie od daty zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku prawo wglądu 

Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom przeprowadzającym kontrolę realizowanego projektu, we 

wszystkie dokumenty, w tym finansowe, związane z wykonywaniem Umowy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mianowicie 

osób wykonujących czynności w zakresie przygotowania do druku, druku oraz digitalizacji 

drukowanych materiałów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, jest uprawniony do wykonywania  kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1. Zamawiający jest w 

szczególności uprawniony do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia: 



 

 
  

 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności2 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

                                                 
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



 

 
  

 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 8 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku niedotrzymania końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów przewidzianych na realizację 

poszczególnych zadań w ramach danej części zamówienia określonych w § 3 ust. 1 umowy 

w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w odniesieniu do danego 

zadania lub podzadania za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia wydruku próbnego do 

siedziby Zamawiającego określonego w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 200 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

4) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia materiałów do siedziby 

Zamawiającego określonego w § 3 ust. 3 umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

5) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

6) w przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca 

odpowiada na zasadach ogólnych. 



 

 
  

 

6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych 

kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej 

i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już 

wykonany przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wstrzymał wykonywanie przedmiotu 

umowy na okres dłuższy niż ……… dni lub pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń 

Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub 

zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, 

2) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu programu stażu/praktyki zawodowej 

opracowanego na potrzeby danego ucznia mimo dodatkowego wezwania w terminie 3 dni 

roboczych od daty ponownego wezwania, 

3) Wykonawca dopuszcza się innych niż w/w rażących zaniedbań w sposobie wykonania 

usługi. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar umownych, 

poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia logotypów: znak Unii Europejskiej, znak 

Funduszy Europejskich, logo promocyjnego województwa podlaskiego oraz informacja o 



 

 
  

 

współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji oraz Kartą wizualizacyjną  regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

podlaskiego na lata 2014-2020 i znakami zamieszczonymi na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl;  

2. Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy 

wyznacza ………  , tel. ……… 

3. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych ……… , tel. ………   

4. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w 

każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze Stron. 

 

§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w wysokości ………… zł (słownie: ……… 

zł) w formie ……… 

2. Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w 

następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, 



 

 
  

 

2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania określonych czynności w ramach przedmiotu 

zamówienia z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

postanowieniami umowy.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu 

umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy,  jeżeli okaże się, że 

niektóre elementy przedmiotu umowy będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego 

lub technologicznego. 

 

§ 14 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

4. Załączniki stanowią integralną cześć umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


