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Nr sprawy: CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020                                   Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  

 

Projekt umowy – istotne postanowienia umowy 

 

               UMOWA O DZIEŁO nr ……………… 

 

Zawarta w dniu ………………………… roku pomiędzy: 

 

Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Gen. Grota 

Roweckiego 64; 41-200 Sosnowiec, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. 

Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków                     

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na podstawie oferty złożonej w dniu …………………………….. roku                                  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi na  „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje 

informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania” 

Wytworzenie na nośniku 4 sztuk materiałów informacyjno-filmowych dotyczących wypracowanego 

rozwiązania w zakresie współpracy szkoły zawodowej, , tj. Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji 

Ubioru w CKZiU w Sosnowcu z uczelnią wyższą, tj. Politechniką Łódzką dla zawodu technik przemysłu 

mody w branży tekstylno-odzieżowej.   

Wszystkie materiały informacyjno-filmowe mają prezentować współpracę uczelni ze szkołą. Każda                 

z animacji ma dotyczyć innego typu współpracy, tj., wyjazdów projektowych, wykładów, zajęć 

praktycznych. Każda animacja /film w jakości HD ma trwać 3-5 minut. Zadaniem wytworzonych 

filmów/animacji ma być umożliwienie zapoznania się z wypracowanym rozwiązaniem kolejnym 

szkołom z sektora, które będą chciały wdrażać wypracowane w projekcie rozwiązania. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze 

szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla 

zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.   
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów, z najwyższą 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

jak również zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr CKZiU/ZO/ EFS/1/2020 i ofertą 

Wykonawcy stanowiącymi integralną część do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte 

zrealizowanie przedmiotu umowy, z zachowaniem wyznaczonych terminów. 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony, 

przedmiot umowy zostanie zrealizowany według ustalonego z Zamawiającym harmonogramu tak aby 

ostateczna wersja materiałów filmowych była odebrana przez Zamawiającego w terminie: 

a) 1 etap- realizacja i przekazanie 2 filmów w terminie do czerwca 2020 roku 

b) 2 etap- realizacja i przekazanie 2 filmów w terminie do grudzień 2020 roku 

 

2. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej 

umowie jest wyłączona w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej lub 

okoliczności nieprzewidzianych przez Zamawiającego z chwilą ogłoszenia zamówienia. 

3. Odbiór nastąpi w terminie 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 

na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, w wyniku wystąpienia 

nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie ogłoszenia zamówienia sytuacji. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wykonana usługa będące przedmiotem niniejszej umowy podlega, akceptacji 

przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru. 

2. Strony ustalają następujące zasady odbioru: 

a) Zamawiający w terminie 3 dni od przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

przekaże uwagi lub zaakceptuje dzieło bez uwag; 

b) W przypadku przekazania uwag przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni od ich 

przekazania przez Zamawiającego winien uwzględnić zalecenia Zamawiającego  

i przekazać ostateczną wersję przedmiotu zamówienia; 

c) Zamawiający w terminie 3 dni winien zaakceptować przedmiot zamówienia przypadku 

uwzględnienia wszystkich uwag przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje uwag w terminie określonym w ust. 2 pkt 2, przyjmuje 

się, że opóźnienie biegnie od dnia odpowiadającego końcowi terminu wykonania usługi wynikającego 

z zasad odbioru, o których mowa w ust.2. 

4. Wadliwe wykonanie usługi lub częściowe wadliwe wykonanie usługi przez Wykonawcę może 

nastąpić tylko jeden raz z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wyrazić zgodę na ponowne ich 

usunięcie, w ustalonym przez Strony terminie i w sposób uzgodniony przez Strony. W przypadku braku 

porozumienia Zamawiający ma prawo samodzielnie wyznaczyć termin, nie krótszy niż 3 dni oraz 

określić sposób usunięcia wad. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad 

będzie stanowić podstawę do zaakceptowania wystawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru. 
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5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo, w terminie 7 dni, odstąpić od umowy oraz naliczyć kary umowne. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi przez Zamawiającego innym 

podmiotom/osobom fizycznym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. W każdym przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i opracowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Strony ustalają, iż odmowa podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę nie wstrzymuje 

czynności odbiorczych i upoważnia Zamawiającego do dokonania odbioru jednostronnego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich 

wiadomości o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i umożliwienia mu 

dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania.  

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności, informować 

Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację 

postanowień umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 

przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy i oświadcza, że będzie ich 

przestrzegał. 

4. Zamawiający zastrzega prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy, wglądu                                      

do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem umowy, w tym dokumentów 

finansowych, przez siebie oraz instytucje zewnętrzne uprawnione do jego kontroli.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania informacji, że przedmiot umowy realizowany jest 

w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz do stosowania obowiązujących 

logotypów: 

a) Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);  

b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie                       

w wysokości ………………………………. zł brutto (słownie: ………………………………….…………..złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane  

w niniejszej umowie oraz w załącznikach do umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich w odniesieniu do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.  

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                   

z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wyczerpują wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy.  

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia, faktury VAT/rachunku nie wcześniej niż                                       

po podpisaniu – bez zastrzeżeń – przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego protokołu odbioru. 
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Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu, faktura 

VAT/rachunek przez Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia o którym mowa w  ust. 1 płatne będzie przelewem                       

na rachunek bankowy Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………….., 

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Datą 

zapłaty faktury VAT/rachunku będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Dane Zamawiającego do faktury/opis: 

Nabywca:  

GMINA SOSNOWIEC 

Al. Zwycięstwa 20 

41-200 Sosnowiec 

NIP 644-345-36-72 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 

41-200 Sosnowiec ul. Gen. S. Grota –Roweckiego 64 

 

7. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem 

nieważności Zamawiającego. 

8. Wartość wynagrodzenia brutto, wskazana w ust. 1, obejmuje w przypadku czynnego podatnika – 

podatek od towarów i usług (VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie będącej czynnym podatnikiem 

VAT, obligatoryjne obciążenia publicznoprawne po stronie Zamawiającego i Wykonawcy zgodne                            

z oświadczeniem Wykonawcy, w szczególności, zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki                                  

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

§ 6 

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą 

kary umowne. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie otrzyma 

wynagrodzenia a ponadto, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna  

w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz w przypadku niedotrzymania terminów wprowadzenia uwag/zastrzeżeń zgłoszonych 

przez Zamawiającego do przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

4. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest tak dalekie, iż wykonanie umowy 

w terminach określonych przez Zamawiającego jest niemożliwe, albo przedmiot umowy jest 

wykonywany w sposób rażąco nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 

oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z kodeksem cywilnym. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 7 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Zmiany w Umowie mogą być dokonane tylko w następujących przypadkach: 

a) jeżeli z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron wykonanie Przedmiotu Umowy 

w terminie określonym Umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, termin wykonania 

Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 

wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności, dotyczy to w szczególności okoliczności 

wynikających z działania siły wyższej, w tym wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, albo 

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy, które to działania nie są zawinione przez 

którąkolwiek ze stron; 

b) zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, niezależnego od jej woli; 

c) zmiany terminu wykonania zamówienia będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie                       

po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie zamówienia. 

3. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może odstąpić                           

od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości                    

o powyższych okolicznościach. 

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół 

zaawansowania realizacji umowy, który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy 

wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu zamówienia do dnia spisania tego protokołu. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 stanowi Przedmiot jego 

wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                                

i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw 

osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie                                

w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 z chwilą wykonania Przedmiotu umowy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość 

autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
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4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 

eksploracji. 

5. Wartość przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust.3 określa się na 

00,00 zł (słownie zero złotych, groszy zero) 

§ 9 

 

1.  Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

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

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: Anna Kowalska 

(Kierownik projektu). 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. W razie wszelkich sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy Strony poddają się pod 

orzecznictwo Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – dla Zamawiającego                                           

i Wykonawcy.   

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 Zapytanie ofertowe nr CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020 

 Oferta Wykonawcy 

 Wzór Protokołu odbioru. 

ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 
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Załącznik do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU  (WZÓR) 

Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64,   

41-200 Sosnowiec  

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko/Nazwa……………………………………………………….adres…………………………………………., 

NIP/PESEL  ………….………………… 

Dotyczy usługi na  „Materiał informacyjny-filmowy-wypracowane rozwiązanie” w ramach projektu: 

„Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach                        

z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego 

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  2014- 2020, Oś priorytetowa II -  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki                          

i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej                      

się gospodarki; nr umowy  POWR.02.15.00-00-2012/18-00  

Stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany: 

  w terminie  

  z opóźnieniem ................. (dni) 

Potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia  z wymaganiami zawartymi w ofercie: 

  zgodne 

 niezgodne (podać uwagi, niezgodności i zastrzeżenia) 

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

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

Końcowy wynik odbioru 

 pozytywny 

 negatywny (podać uwagi) 

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

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

   Przekazałem:                                                                                         Odebrałem: 

 

 

        Data, Podpis Wykonawcy                                                         Data, Podpis i pieczątka Zamawiającego 


