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   Załącznik nr 5 
 

     UMOWA    Nr …../2016 
 

zawarta w dniu …………………….. 2016 r. 

 

pomiędzy : 
Stowarzyszeniem „Polskie Miasta Cittaslow“ 

ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn 

 NIP   ……………………….REGON…………………………  

reprezentowanym przez : 

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

….......................................................... 
 
zwanym w dalszej części Umowy “Zamawiaj ącym”    

a 

…………………………………………………….. 

NIP   ……………………….REGON…………………………  

zwanym dalej “Wykonawcą” 

 

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164) i wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści: 

                                                                       § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług 

polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze oraz monitorowaniu programu pn. 

„Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego“ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

   
2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 Wykonawca wykona zgodnie ze : 
       1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
       2) ZłoŜoną ofertą 
 które stanowią integralną część niniejszej umowy.        

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze 

szczegółowym zakresem zamówienia określonym w Rozdziale III SIWZ 

 

§ 3 

1. Wymienione w § 1 przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w terminie od dnia 

01.07.2016r. do  dnia 31.12.2023 r.. 

 

2. W przypadku opóźnienia terminu finansowego zakończenia projektu, Wykonawca 
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zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia do czasu zakończenia realizacji 
projektu.  

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wiedzę i przygotowanie do prawidłowej realizacji 

umowy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w wykonywaniu czynności 

będących przedmiotem umowy.  

§ 5 

1.Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego                        

i profesjonalnego działania zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspólnotowego i 

obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji 

sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko – Mazurskiego“ realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020  

2.Wykonawca oświadcza, Ŝe wszelkie materiały, dokumenty, w których posiadanie wejdzie                

w związku z wykonywaniem prac objętych umową są i pozostaną własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niŜ w dniu rozwiązania 

lub wygaśnięcia umowy.  

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne zgodnie z 

przedstawioną ofertą, w kwocie:……………………………..zł brutto  (słownie:………    zł 

.00/100 ),                

2.NaleŜność za wykonaną usługę płatna będzie w formie transzy za dany kwartał po 

przedłoŜeniu faktury przez Wykonawcę. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za kaŜdy 

kwartał składać się będzie z następujących elementów: (na podstawie których wystawiona 

będzie faktura): 
a). z wynagrodzenia łącznego, zostanie wydzielone wynagrodzenie dotyczącego usług 

wykonywanych na rzecz kaŜdej z 14 Gmin, które są  stroną Porozumienia pomiędzy  

Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Stowarzyszeniem „Polskie Miasta 

Cittaslow“. 

b). płatnikami naleŜności ciąŜących na Zamawiającym wobec Wykonawcy, będą Gminy na 

rzecz których będą świadczone usługi.  

c). faktury za usługi naleŜy wystawiać na Gminy, które są  stroną Porozumienia pomiędzy  

Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Stowarzyszeniem „Polskie Miasta 

Cittaslow“ (wykaz Gmin i podział środków  zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 

podpisania niniejszej umowy). 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu, Ŝe zlecone usługi zostały wykonane 

zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz przyjęte przez Zamawiającego. 
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§ 7 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.  

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości netto 

przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 

dotyczących Zamawiającego z zastrzeŜeniem ust. 3.  

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca nie moŜe Ŝądać 

wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy oraz kary umownej. 

4.Postanowienia ust. 1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych.  

5.Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie kar umownych z naleŜnego mu wynagrodzenia po 

wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcę.  

§ 8 

  1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, na 

pisemny wniosek którejkolwiek ze Stron, zawierający uzasadnienie, a jeŜeli jest to 

uzasadnione charakterem zmiany takŜe kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania 

Umowy, w następującym zakresie: 

1). zmiany sposobu lub terminów realizacji Umowy, na skutek: 
a) wystąpienia niezaleŜnych od Stron istotnych okoliczności, których nie moŜna było 

przewidzieć w terminie składania ofert, celem umoŜliwienia realizacji Działań 

zgodnej z Programem lub systemem realizacji Programu; 

b) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

zamówienia. W takim przypadku Zamawiający odpowiednio obniŜy 

wynagrodzenie wykonawcy o wartość ograniczonego zakresu rzeczowego. 

c) zmiany przepisów prawa, jeŜeli zmiana ta wymaga dostosowania Umowy do 

zmienionego stanu prawnego; 

d) istotnej zmiany w zapisach dokumentów składających się na system realizacji 

Programu, jeŜeli zmiana ta wymaga dostosowania Umowy do zmienionej 

struktury podziału Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań Programu, wymagań 

lub procedur określonych w tych dokumentach; 

e)  wydania zaleceń lub rekomendacji w zakresie realizacji Programu przez 

podmioty uprawnione skutkujących koniecznością dostosowania postanowień 

Umowy do tych zaleceń lub rekomendacji; 

f) działania osób trzecich, które skutkowałyby niemoŜnością terminowego lub 

prawidłowego wykonywania Umowy; 
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g) niezaleŜnych od Wykonawcy opóźnień w realizacji Umowy skutkujących 

koniecznością przedłuŜenia okresu realizacji Umowy; 

h) wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

 

2) wydłuŜenia terminów zapłaty w zakresie prawnie dopuszczalnym; 

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w zakresie wynikającym: 

a) ze zmiany przepisów prawa, jeŜeli zmiana ta wymaga dostosowania postanowień 

Umowy do zmienionego stanu prawnego w zakresie sposobu jej rozliczania lub 

dokonywania płatności; 

b) z wydanych zaleceń lub rekomendacji w zakresie realizacji Programu przez 

podmioty uprawnione skutkujących koniecznością dostosowania postanowień 

Umowy do tych zaleceń lub rekomendacji 

c) z niezaleŜnych od Wykonawcy opóźnień w realizacji Umowy skutkujących 

koniecznością przedłuŜenia okresu jej realizacji; 

d) z działania osób trzecich, które skutkowałyby niemoŜnością terminowego lub 

prawidłowego wykonywania Umowy w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności; 

e) z wystąpienia siły wyŜszej; 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na skutek: 

a) zmiany przepisów dotyczących zwolnienia Wykonawcy z podatku VAT lub 

ustawowej zmiany wysokości podatku VAT w stosunku do stawek 

obowiązujących w dacie składania oferty i zgodnych z podanymi w ofercie 

Wykonawcy, Strony mają prawo do zmiany stawki VAT do wysokości 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury wyłącznie dla płatności powstałych po 

wejściu w Ŝycie przepisów ustawowych regulujących wysokość podatku VAT; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, ze zm.) lub zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w 

zakresie wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, jeŜeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 

umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonanej i 

odebranej części umowy. 

W przypadku określonym powyŜej Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 

naleŜnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 
 



 5 

6) doprecyzowania pojęć uŜytych w Umowie wobec zaistnienia ich rozbieŜnych 

interpretacji przez Strony, których nie moŜna usunąć w sposób inny niŜ poprzez 

zmianę w treści Umowy; 

7) usunięcia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ 

na interpretację Umowy. 

 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. Nie stanowią zmiany Umowy: 

1) zmiany kluczowego personelu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie jako 

spełnienie określonego w SIWZ warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, o których Zamawiający został poinformowany i na które 

udzieli zgody, o ile Wykonawca posługiwać się będzie osobami o kwalifikacjach 

nie niŜszych od osób przez Nią przedstawionych w trakcie ubiegania się o 

zamówienie; 

2) zmiany siedziby i danych adresowych Stron. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 dla Zamawiającego                

i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                   Wykonawca 
 
 

 
 


