
UMOWA NR ……./CZĘŚĆ ……………. 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA USŁUGĘ ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 
 

zawarta w dniu ............................... w Lublinie, pomiędzy: 
Zespołem Szkół nr i. wł.Grabskiego w Lublinie ul.Podwale 11 zwanym dalej 
„Zamawiającym” 
a 
 ....................................................  zamieszkałym w ........................................................ 
ul.  ...................................................................................................................................   
NIP...................................,  
zwanym dalej „Wykonawcą”wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś 
„Stroną”. 

§ l 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 ze zm).  

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usługę 
zarządzania projektem pod nazwą : Absolwent technikum – mobilny specjalista w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Szczegółowy zakres usługi objętej umową :  
 

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

 
3. Wykonawca oświadcza, że zakres czynności określony w ust. 1 i 2 nie budzi 
wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie 
zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 
wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 
wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów usługi.  
 

§ 3 
TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania usługi objętej umową: 
 
1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy 

..............................................................................., 
3) termin zakończenia przedmiotu umowy 

.................................................................................................................   
2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia, realizacji i zakończenia usługi określa umowa 
na realizację projektu, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy 
 
 
 
 



§ 4 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 
1) udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia (biuro projektu),  
2) dostęp do środków technicznych niezbędnych do wykonania usługi 
3) dostęp do pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt  
4) zapłata należności za przedmiot umowy zgodnie z § 6 umowy. 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca obowiązany jest w szczególności do wykonania usługi zgodnie z 
zakresem zadań określonych w § 2 ust 2 umowy 

 
§ 6  

WYNAGRODZENIE 
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie 
Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ofertowym i zgodnie ze złożoną ofertą 
wynosi za okres realizacji projektu określony w § 3 umowy  
 brutto = ……………………. zł (słownie…………………………………….………... zł). 
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu miesięcznie w  po  otrzymaniu prawidłowo 
wystawionego rachunku i po otrzymaniu środków z Instytucji Pośredniczącej 
7. Wynagrodzenie płatne na konto Wykonawcy nr 
………………………………………..…………….…………………………………………
……..prowadzone w 
…………………………………………………………………………………….. 
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 
........................................................ . 

§ 7 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości w okresie trwania projektu tj. od 01.12.2010r. do 30.06.2012r.  
2. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie 
odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 8 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 
umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości: 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 umowy 
2)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 umowy 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6.umowy 
 2) kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 



umowy . 
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.  

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął usługi z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 

rozpoczęcia realizacji projektu. 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa trwała dłużej niż 3 dni, 
3) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny 

z jej postanowieniami, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu 
umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca 
obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji 
oraz zabezpieczenia wykonanych usług. Zamawiający powinien zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane usługi w zakresie, w jakim nie 
odstąpiono od umowy.  

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz innych ustaw. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie 
doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
1 egz. dla każdej strony. 
5. Integralną część umowy stanowi: 
1) oferta Wykonawcy, 
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