WZÓR
Umowa
zawarta w dniu …………………… 2017 roku w Janowie pomiędzy:
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów,
reprezentowanym przez Bogusława Zarzeckiego - Dyrektora szkoły, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………., REGON ……………………..
tel./fax ……………………., e-mail: ………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach OŚ
PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki PODDZIAŁANIE 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Numer naboru:
RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17.
2. Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny należy wykonać zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym
i
wymogami
szczególnymi
wynikającymi
z
zapisów
na
stronie:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzia
lanie-331-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-na-rzecz-konkurencyjnosci-podlaskiej-gospodarki.html
§ 2 Termin realizacji
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 25 kwietnia 2017 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania roboczej wersji Studium Wykonalności w terminie
do 20 kwietnia 2017r. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni akceptuje bądź zgłasza uwagi
do przedstawionego dokumentu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezzwłocznego wprowadzania,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego.
§ 3 Zasady współpracy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie materiałów przekazanych przez
Zamawiającego oraz z pozyskanych we własnym zakresie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z
przedstawionym przez Wykonawcę wykazem dokumentów.
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przez
Wykonawcę przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania wydanych przez Zamawiającego informacji
wyłącznie dla potrzeb wykonania niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy terminowo, z
należytą starannością i zgodnie z:

1) zasadami współczesnej wiedzy niezbędnej do opracowania przedmiotu niniejszej umowy,
2) przepisami obowiązującymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
3) wymogami i wytycznymi instytucji finansującej,
6. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zostanie wykonany i wydany Zamawiającemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. W sytuacji zaistnienia konieczności weryfikacji dokumentacji z powodów wynikających z
wprowadzenia uzupełnień lub korekt do wytycznych konkursowych, bądź też wprowadzenia
uzupełnień i korekt w fazie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, Wykonawca
zobowiązany jest do wniesienia niezbędnych poprawek do opracowania, będącego przedmiotem
niniejszej umowy w terminie 2 dni od opublikowania tych zmian, bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
opracowania na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania opracowania,
2) użyczenia opracowania osobie trzeciej,
3) w zakresie wykorzystania opracowania do aplikowania o środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.
9. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia z pomocą osób trzecich lub powierzyć ich
wykonanie osobom trzecim. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania i zaniechania za
działania i zaniechania osób, z których pomocą zamówienie wykonuje, jak również osób, którym
wykonanie zamówienia powierza.
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie
…………………………zł
netto
(słownie…………………………………………………………….)plus podatek VAT w wysokości
23% - …………… zł, kwota brutto ……………………………………………….... zł (słownie:
………………………………………….……………………………………..)
2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT poprawnie wystawiona przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
4. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Zamawiający zobowiązuje się uiścić Wykonawcy odsetki w
wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 k.c. Obowiązek wskazanych należności
ubocznych powstaje z pierwszym dniem opóźnienia bez odrębnych wezwań.

§ 5 Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 2 niniejszej
umowy Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed
upływem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu umowy.
2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin określony w sposób umożliwiający Zamawiającemu złożenie wniosku w
przewidzianym dla niego terminie. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wad,
Zamawiający może od umowy odstąpić.
§ 6 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy strony mogą dochodzić kar umownych i odsetek.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego żądanie:
1) karę umowną za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% ceny umownej
brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 %
wartości zamówienia brutto.
2) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20% zamówienia brutto.
3) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez istotnej przyczyny lub za
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
ceny umownej brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego żądanie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej
brutto za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r.poz.380z późn. zm).
2. Wszelkiego rodzaje spory i nieporozumienia związane z wykonywaniem tej umowy, a nie
rozwiązane przez strony na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:

