
 
 

 

Załącznik nr 3 

 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR ………………………… ( wzór)  

 

zawarta w Gołdapi dnia ………….. ,pomiędzy:  

Gminą Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, 

imieniu i na rzecz której działa Jednostka Realizująca Projekt   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi z siedzibą przy ulicy Jaćwieskiej 9, 19-500 Gołdap,                    

NIP 847-150-27-80, REGON 519606301 reprezentowany przez: 

Iwonę Wasilewską - Dyrektora, przy kontrasygnacie Anetty Leszczyńskiej - głównego księgowego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,   

a 

…………………………………………………………….………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”,   

 

łącznie zaś zwanymi „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowej organizacji wizyty studyjnej w Przedsiębiorstwie 

Społecznym – Garncarska Wioska Sp. z o.o., Kamionka 5, 13-100 Nidzica dla 25 uczestników 

projektu pn. „Garncarska Wioska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, celem prezentacji dobrych praktyk, miejsca rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz złożoną ofertą.         

W przypadku, zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń do sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni wymogi Zamawiającego i dokona koniecznych w tym 

zakresie modyfikacji lub zmian. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wskazania na piśmie osoby do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 

przedmiotu umowy, zwanej dalej „koordynatorem wizyty studyjnej”, podając imię i nazwisko, 

numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej wskazanej osoby, nie później niż w terminie 3 

dni od dnia zawarcia umowy; 

2) dostarczenia potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia, regulaminem i innymi dokumentami, z których wynikają prawa i obowiązki 

ubezpieczyciela, ubezpieczającego, ubezpieczonych, w zakresie realizacji polisy 

ubezpieczeniowej, w formie skan formatu pdf. lub kopii potwierdzonej  

za zgodność z oryginałem, nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia wizyty studyjnej; 
3) uwzględniania uwag Zamawiającego do sposobu wykonywania przedmiotu umowy; 

4) udzielenia każdorazowo na żądanie Zamawiającego pełnej informacji na temat stanu realizacji 

umowy; 

5) informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ  

na wykonanie przedmiotu umowy i jego terminowość. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem realizacji wyjazdu ostatecznej listy uczestników wizyty. 



 
 

5. Wykonawca opracuje Szczegółowy program wizyty studyjnej w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy. Szczegółowy program wizyty studyjnej to dokładny plan każdego dnia wizyty 

studyjnej, który Wykonawca zobowiązuje się zrealizować.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i sugestii do Szczegółowego programu 

wizyty studyjnej, zaś Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględniania i wprowadzania, aż do 

uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.  

7. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego 

Szczegółowy program wizyty studyjnej.  

8. Zamawiający dopuszcza, na prośbę Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzanie 

zmian do zaakceptowanego już Szczegółowego programu wizyty studyjnej, w trakcie realizacji 

umowy, bez skutków finansowych i prawnych, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.  

9. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 8 jest złożenie przez Wykonawcę pisma i 

jego akceptacja przez Zamawiającego. 
10. Zmiany, o których mowa w ust. 8 nie będą podstawą do zwiększenia wynagrodzenia, a także nie 

będą podstawą do nakładania kar umownych. 

11. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni tygodnia 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia, 

kwalifikacje oraz potrzebne zaplecze techniczne niezbędne do wykonania umowy oraz 

zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wyrządzone szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą Umową, 

oceniane w granicach przewidzianych dla umów starannego działania z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru wykonywanych czynności, w szczególności: 

1) wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a 

także osobom trzecim poprzez niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy; odpowiedzialność ta obejmuje również odpowiedzialność 

za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich. 

2) Wykonawca odpowiada - jak za własne - za działania bądź zaniechania osób, bądź 

podmiotów, którymi się posługuje bądź którym zlecił wykonanie czynności objętych 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie  

w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust 1 umowy. 

 

§ 3. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2019 r., z zastrzeżeniem, 

że wizyta studyjna odbędzie się w przedziale czasowym: 04.11.2019 r. – 10.12.2019 r. i potrwa 

łącznie 2 dni.  

 

§ 4. 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………) w tym należny 

podatek VAT. 



 
 

2. Po zrealizowaniu wizyty Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek.  

Faktura VAT/rachunek będzie zawierać następujące dane:  

Nabywca: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP: 8471587061. 

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. 

3. Warunkiem wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisanie przez obie Strony protokołu 

odbioru wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uniemożliwiających odbiór.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wskazane w ust. 1, 

jest niezmienne, zawiera w sobie wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z prawidłową 

realizacją umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wykonania umowy,       w tym obejmuje przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do wszelkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac 

powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego 

wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tych wyników 

prac oraz z tytułu ich wykorzystywania  na wszystkich polach eksploatacji określonych umową.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do  

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku po wykonaniu i uznaniu przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany.   

6. Za datę zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

…………………………………………….. 

7. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Opóźnienia w płatnościach, wynikające ze zwłoki        

w otrzymywaniu przez Zleceniodawcę środków finansowych na realizację projektu od 

Instytucji Zarządzającej nie będą przedmiotem roszczeń ze strony Zleceniobiorcy.  

8. W przypadku, gdy dane Zamawiającego, wymienione na fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne        

z danymi Zamawiającego, określonymi w ust. 2 umowy, lub faktura VAT/rachunek w inny sposób 

będzie błędna, Zamawiający odmówi przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin zapłaty 

wynagrodzenia określony w ust. 5 umowy nie rozpocznie biegu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 5. 

1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, poczty 

elektronicznej. 

2. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu dane 

kontaktowe osoby/osób wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w 

wykonywaniu umowy, w tym upoważnionych do przyjmowania zastrzeżeń Zamawiającego 

dotyczących sposobu realizacji umowy zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty 

elektronicznej.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający,                

w sprawach realizacji umowy,  wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie. 

4. Osobami wyznaczonymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy                     

ze strony Zamawiającego są:................................................., tel.: ………………………………, 

adres e-mail.: ………………………………………………………… 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ...................................... 

6. Zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 2 i 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 



 
 

§ 6. 

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, w ramach tego wynagrodzenia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich mogących 

stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem 

umowy (zwanymi też dalej „Utworami”) wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do tych wyników prac, bez żadnych ograniczeń co do czasu, 

terytorium i liczby egzemplarzy, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach 

eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, 

elektronicznymi, drukiem, na kliszy fotograficznej, technikami poligraficznymi; 

2) sporządzenia cyfrowego zapisu; 

3) wprowadzania do obrotu; 

4) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej 

i wykonania w Internecie; 

5) publicznego wykonania lub odtworzenia; 

6) publicznego wystawienia i wyświetlenia; 

7) wykorzystania w celu przygotowania innych opracowań; 

8) najmu i/lub użyczenia; 

9) zbywania, w tym sprzedaży na rzecz osób trzecich; 

10) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz z ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych).  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób 

trzecich,  

w tym ich autorskich praw majątkowych i przekaże Zamawiającemu powstałe w związku z 

wykonaniem przedmiotu umowy wyniki prac w stanie wolnym  od obciążeń prawami osób 

trzecich, a korzystanie przez Zamawiającego z tych wyników prac nie będzie naruszało praw osób 

trzecich.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów,  

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w 

tym dóbr osobistych osób trzecich do utworów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy oraz  

do praw autorskich i pokrewnych do nich, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń 

przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do  całkowitego zaspokojenia słusznych 

roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego 

tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz 

zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi 

kosztami.  

5. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Zamawiający nabywa własność 

nośników,  

na których zostały utrwalone utwory opracowane przez Wykonawcę.  



 
 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 - w przypadku 

nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy niezrealizowany 

punkt programu wizyty studyjnej lub zrealizowany niezgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Szczegółowym programem wizyty studyjnej; 

3) w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy nocleg grupy 

niespełniający wymogów zakwaterowania określonych w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia;  

4) w wysokości 1,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy, inny niż 

określony w pkt  2-3 przypadek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  

2. Łączna wysokość kar umownych opisanych w ust. 1 pkt 2-4, nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

ust. 1. 

4. Strony zapłacą kary umowne wynikające z treści umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez drugą stronę umowy. Za datę zapłaty uważa 

się datę obciążenia rachunku bankowego strony zobowiązanej do zapłaty kary.  

5. Strony mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

 

§ 8. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych              

i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


