
 
 

Załącznik nr 4 

projekt 

UMOWA Nr ......... /16 

 

Zawarta w dniu ......................................... 2016 r. w Grudziądzu , pomiędzy Powiatem  

Grudziądzkim, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, NIP:  ………………..,  

reprezentowanym przez: 

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

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

przy kontrasygnacie …................................................................................................................. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a: 

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U 

z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

 §1 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

studium wykonalności projektu pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – 

wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” wraz z przygotowaniem wniosku o 

dofinansowanie projektu z załącznikami zgodnie z warunkami określonymi w 

Regulaminie konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 dla Osi priorytetowej 

6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 

rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

2. Studium wykonalności, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca opracuje z należytą 

starannością oraz w zakresie, formie i standardzie odpowiadającym wymogom 

obowiązującym dla projektów aplikujących o wsparcie ze środków finansowych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020, z uwzględnieniem wszystkich aktualnych 

wytycznych krajowych oraz właściwej instytucji zarządzającej ww. Programem. Na 



 
 

dzień zawarcia umowy Studium wykonalności należy opracować na podstawie 

wytycznych przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się  

o dofinansowanie z Regionalnego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania zapisów i wytycznych na stronach 

internetowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i dokonywania zmian  

w celu właściwego wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca będzie wnosić do opracowań nieodpłatnie uzupełnienia i poprawki 

wskazane przez właściwą instytucję zarządzającą oraz będzie udzielał wszelkich 

wyjaśnień merytorycznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wymagane dokumenty należy przekazać do zamawiającego w formie papierowej  

(4 komplety) i na nośniku elektronicznym – płyty CD lub DVD (2 sztuki). 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu umowy nie 

są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie 

narusza on praw osób trzecich. 

b) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

przedmiotu umowy. 

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji,  

a w szczególności; 

a) w zakresie utrwalania i kopiowania  przedmiotu umowy; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami przedmiotu umowy poprzez 

utrwalenie – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy. 

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż 

wskazano powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostepnienie przedmiotu umowy 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pozwolenia na dokonanie wszelkich zmian  

i przeróbek przedmiotu umowy, w tym również do jego wykorzystania w części lub  

w całości oraz łączenia z innymi opracowaniami. 

§ 4 

Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania przedmiotu umowy, w tym jego 

fragmentów, we wszystkich działaniach związanych z realizacją i promocją zadania,  

o którym mowa w § 1, w jakikolwiek sposób. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do produkcji wszelkiego rodzaju materiałów wykorzystujących przedmiot 

umowy lub jego fragmenty. 

§  5 



 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1  

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 01 grudnia 2016 r.  

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy, 

wyrażające się kwotą:  

brutto: ............................... zł., słownie: ...................................................... zł,  

podatek VAT (…%) ………………………………………………………. zł 

netto: ................................. zł., słownie:.........................................................zł,  

 

w tym: 

 

1) Wynagrodzenie za Opracowanie studium wykonalności wynosi: 

brutto: ............................... zł., słownie: ................................................ zł,  

podatek VAT (…%) ……………………………………………..……. zł 

netto: ................................. zł., słownie:...................................................zł,  

2) Wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wynosi: 

brutto: ............................... zł., słownie: ................................................. zł,  

podatek VAT (…%) ………………………………………………..…. zł 

netto: ................................. zł., słownie:.................................................. zł,  

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy 

niezbędne do jej wykonania. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w ust. 1. 

4. Płatność za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie 2 faktur, w terminie do 14 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury . 

5. Podstawą do wystawienia  faktur będą protokoły odbioru przedmiotu umowy, 

sporządzone (odrębnie za opracowanie studium wykonalności oraz za przygotowanie 

wniosku o dofinansowanie) i podpisane przez strony umowy, po dostarczeniu przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy i jego sprawdzeniu przez zamawiającego, 

uwzględniając poprawki, do których wniesienia zobowiązany będzie Wykonawca.    

6. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

7. Wykonawca wystawi fakturę na Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 

Grudziądz - NIP: 876-24-10-290 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 



 
 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu 

określonego w § 5, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad w przedmiocie umowy w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego, 

d) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego 

2. Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane wykonawcy z należności 

za wykonane usługi.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających kary umowne. 

§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Strony umowy ustalają, że dla dochodzenia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć z 

umowy sądem właściwym jest  właściwy rzeczowo sądu powszechny  miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

 

                 WYKONAWCA:                                              ZAMAWIAJĄCY: 
 


