
 

Załącznik nr 3  
WZÓR UMOWY  

 

 

Umowa została zawarta w ................, dnia………….. pomiędzy : 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Jana Grodka w Sanoku 
38-500 Sanok 
Mickiewicza 21 

reprezentowana przez: 
 
1. 
2. 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
 
1. 
2. 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
 Na podstawie rezultatów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „opracowania 
studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz jego złożenie z wszelkimi niezbędnymi 
załącznikami dla projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; 
pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla 
kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana 
Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 
6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ 
– tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020” oraz oferty złożonej przez Wykonawcę, została zawarta umowa o następującej 
treści : 
 

§1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie przygotowania 
Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn: „Budowa Centrum Symulacji 
Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie 
pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku”, zwane w dalszej części umowy „Projektem” 

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014 – 
2020 dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe  
i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy oraz dokumentacją konkursową w ramach 
ogłoszonego naboru wniosków nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18 z dnia 30.03.2018 r. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny formalnej 
przedmiotowego Projektu, dokonanej przez IZ RPO WP. 

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w cenie umowy prawa autorskie do przedmiotu 
zamówienia we wszystkich znanych formach wykonania.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi 
zasobami do wykonania przedmiotu umowy.  

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem celów, zakresem rzeczowym oraz 
sposobem realizacji zawiera zapytanie ofertowe. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:  
1) postanowieniami niniejszej umowy oraz dokumentacją i ofertą,  
2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i zwyczajów,  
3) posiadaną wiedzą i kwalifikacjami,  



 

4) warunkami wynikającymi z ww. Projektu oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie wydatków 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,  
w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.  

9. Materiały źródłowe do wykonania przedmiotu umowy, które są w posiadaniu Zamawiającego będą 
przekazywane na bieżąco oraz niezwłocznie po ich uzyskaniu/opracowaniu zgodnie z potrzebami 
Wykonawcy. 

10. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie. 

11. Wykonawca oświadcza, że następujące części przedmiotu umowy: ……………….powierza 
podwykonawcy …………... 

12. W razie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§2 

 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w następujących terminach: 

a) Studium Wykonalności i Wniosek aplikacyjny w terminie do 07.06.2018 r. 
b) Wniosek aplikacyjny - skuteczne złożenie wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji LSI 

RPO WP 2014-2020 oraz wersji papierowej wraz z załącznikami ( w ilości zgodnej  
z regulaminem naboru) w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w terminie 
do dnia 14 czerwca 2018 roku, do godz. 15.30. 

 
2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia w 3 (trzech) 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc) lub równoważnych, analizę finansowa w aktywnym pliku 
Microsoft Excel (.xlsx) lub równoważnym. Dokumenty zostaną dostarczone wraz z protokołem 
stwierdzającym, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

3. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich 
poprawy. Wezwanie takie nastąpi na piśmie, natychmiast po stwierdzeniu błędów. Pismo zostanie 
przekazane drogą elektroniczną i listową. 

4. W razie wezwania do dokonania poprawek, Wykonawca dokona ich w terminie nie dłuższym niż 3 
(trzy) dni od daty uzyskania informacji o konieczności dokonania poprawek. W przypadku zwłoki 
Zamawiający może dokonać poprawek na własny koszt i obciążyć nimi Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonywania, w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby, korekt przedmiotu zamówienia, zgodnie z życzeniami IZ RPO WP oraz innych instytucji 
uczestniczących w procesie aplikacyjnym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia, w imieniu Zamawiającego, na jego pisemny lub 
mailowy wniosek, w konsultacjach z IZ RPO WP. 

7. Wszelkie uzgodnienia i ustalenia pomiędzy stronami umowy w zakresie założeń do wykonania 
Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego wymagają formy pisemnej. 

 

§3 

 
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia wyniesie 

………….. zł. netto, powiększone o należny podatek VAT, co daje wynagrodzenie brutto w kwocie 
………..… zł. (słownie: …………………………….……………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne Wykonawcy w dwóch częściach, w terminie 
do 14 dni od daty wystawienia faktur, w następujący sposób: 

a) kwota netto w wysokości ................. zł. plus należny podatek VAT – po dostarczeniu 
Zamawiającemu Studium Wykonalności. 

b) kwota netto w wysokości …………… zł. plus należny podatek VAT – po wyborze Projektu 
do dofinansowania ( za opracowanie wniosku aplikacyjnego). 



 

3. W przypadku rażącego błędu formalnego w przedmiocie zamówienia, skutkującego nie 
przyznaniem dofinansowania, Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy drugiej części wynagrodzenia, 
a wypłaconą pierwszą część wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu. 

 

§4 

 
1. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych na niżej podanych warunkach oraz  

w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % całego wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

- za nieuzasadnione odstąpienie od umowy w wysokości 50% całego wynagrodzenia brutto. 
b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

- za nieuzasadnione odstąpienie od umowy w wysokości 50% całego wynagrodzenia brutto. 
- za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, ustawowe odsetki. 

2. Odszkodowania za szkody wyrządzone wzajemnie, dochodzone będą na zasadach ogólnych, 
niezależnie od kar umownych. 
 

§5 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłacenia kary umownej, jeżeli 

Wykonawca opóźni się z przyczyn własnych z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania 
przedmiotu umowy o więcej niż 5 (pięć) dni w stosunku do odpowiednich terminów, określonych  
w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 
 

§6 

 
1. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają, jako koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy 

przebieg wykonania przedmiotu zamówienia następujące osoby: 
a) Zamawiający: 

        Arkadiusz Sabat tel. 13 46 55 968, e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl    
b) Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………..….... 
2. Każda ze stron ma prawo do zmiany osoby wskazanej jako koordynatora, po uprzednim pisemnym 

lub mailowym powiadomieniu drugiej strony. 

§7 

 
1. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:  
1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika  
z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż przedmiot umowy winien zostać zrealizowany  
w terminie umożliwiającym złożenie wniosku,  

2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż przedmiot umowy 
winien zostać zrealizowany w terminie umożliwiającym złożenie wniosku,  

3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania 
przez te osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych od osób uczestniczących  
w wykonywaniu usługi, określonych w dokumentacji postępowania, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie 
może prowadzić do zmiany Wykonawcy),  

4) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 
realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać 
właściwości niezbędne, do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji 
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez 
Wykonawcę, 

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl


 

5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 11 umowy, z zastrzeżeniem 
postanowień §1 ust. 12 umowy (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się 
potencjałem podwykonawców). 

6) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego 
tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron, 

7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. 
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy.  
 

§8 

 
1. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych 
obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie w szczególności przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

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

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 

 
 
 


