
                                                                                                                           

UMOWA NR   ……………………. 

 
 
 

Zawarta w dniu ………...2018 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w 
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 

8442353981, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 

 
Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 
a 

 
…………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………   

 

………………………… NIP: ………………………..Regon:………………………,zwaną w dalszej treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 
………………………….. - ……………………………… 

Strony oświadczają, że: 

Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 
 
 

§ 1  
 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na organizacji  5 spotkań  w 

szkołach podstawowych w ramach projektu pn.: „Transgraniczny program promocji zdrowego stylu 

życia” w celu promowania aktywnych form spędzenia czasu, integracji społecznej i zdrowego stylu życia.  

2. Każde spotkanie potrwa jedna godzinę lekcyjną.  

3. W spotkaniu weźmie udział co najmniej 20 dzieci. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w 

szczególności zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2  

 
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, nie dłużej niż do 15 listopada 2018 r.   

 

 

§ 3  

 
1. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy w dobrej wierze i podejmowania wszelkich czynności wymaganych 

dla zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wszystkie działania Wykonawcy w zakresie określonym w § 1 ust 1 wymagają zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania bezzwłocznie na zlecenie Zamawiającego ( w celach dowodowych i 

promocyjnych) w formie papierowej i elektronicznej wszystkich dokumentów niezbędnych w ramach projektu 
finansowanego ze środków UE, zgodnie  z zasadami sprawozdawczości oraz wytycznymi Zamawiającego.  

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy  jest zobowiązany do: 
a) Ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy- Zamawiający zobowiązuje się 

udostępnić Wykonawcy informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy; 

b) Zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie  z obowiązującym stanem prawnym; 
c) Niezwłocznego informowania  Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o 

zamiarze zaprzestania jej realizacji. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia oraz przechowywania wszelkiej dokumentacji do 5 lat od daty 

zakończenia realizacji umowy. 



6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji związanej z 

realizacją umowy. 
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom, na podstawie odrębnych przepisów 

lub upoważnień, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. 
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących 

przy lub na rzecz realizacji niniejszego zmówienia. 

 
§ 4  

 
 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w kwocie 

:…………zł (słownie złotych:……………………………………………………………….) brutto z podatkiem VAT, 

zgodnie ze złożoną Ofertą. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
3. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie płatne po zrealizowaniu wszystkich 

warsztatów w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury za organizację spotkań edukacyjnych będzie sporządzenie przez 

Wykonawcę sprawozdania z realizacji zadania wg Załącznika Nr 1 do umowy. Sprawozdanie winne być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy  Wykonawcy 
………………………………………………………………. i zostanie dokonane w złotych polskich. 

6. Faktura zostanie wystawiona na: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 
Szelment 2,  

16-404 Jeleniewo 
NIP: 8442353981 

7. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić 

      przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani  
      jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji  

      niniejszej umowy. 
8. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 

      czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi  
      z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę  

      na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie  
      od  podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzecia. 

10. Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

  § 5 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar 

umownych. 
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy  karę umowną w następujących przypadkach i w wysokościach: 

 
a) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub 

wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto  
 

b) 20 % łącznej wartości brutto umowy – w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność  ponosi Wykonawca 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz 
w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 6 
 



1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o 

obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.). 
2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez 

obydwie stronu umowy w postaci aneksu. 
3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: 

a) Wysokości ceny w przypadku – zmiany stawki podatku Vat, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana 
dotyczy. 

 

§ 7 
 

1. Od obowiązków wynikających z Umowy, strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności 
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej 
staranności (siły wyższe), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub 
części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w 
formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy 
w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 

 

§ 8 

 
1.    Do wzajemnego współdziałania w celu realizacji umowy, strony wyznaczają : 

- Barbara Miałkowska                -  reprezentant Zamawiającego, tel .87 567 07 08 
- ………………………………….          – reprezentant Wykonawcy, tel. ……………………………     
                                                      

2.    Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany treści przedmiotowej Umowy, oraz  
składania oświadczeń  woli, chyba że otrzymają stosowne pełnomocnictwo Stron, którą reprezentują. 
 
 

§ 9 

 

1.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2.    Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem  
nieważności. 

3.    W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


