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Znak sprawy: ZP 13/2018/CRW    Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu  

 
UMOWA Nr   

 
zawarta w Rzeszowie dnia  …………………........  2018 roku 
pomiędzy: 
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon: 690260330, kapitał zakładowy w wysokości …………… PLN, 
opłacony w całości; 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………. 
 
a  
… 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 
 
 
 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, z uwzględnieniem art. 138o ustawy Prawo zamówień 
publicznych (nr w RARR S.A. …………………. ), zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zapewnienia noclegu, wyżywienia, 

ubezpieczenia oraz usługi transportowej dla uczestników 3 dniowych wizyt studyjnych  
realizowanych w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału 
Medycznego UR”. 

2. „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR” realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od  2017-09-01 do 2020-07-31.  

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
wraz z wyjaśnieniami i zmianami jego treści oraz oferta Wykonawcy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, zupełności, poprawności 
sporządzenia oraz oświadcza, że jest ono wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia 
z dochowaniem najwyższej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne uprawnienia 
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i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz środkami 
finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 
w tym również za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia 
i spełniających wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi 
i spostrzeżenia. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany do: 
1) 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; 

2) zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 
3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, 

w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 
 

7. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminach i zgodnie z warunkami 
wyczerpująco określonymi w Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami  
i zmianami jego treści. 

 
8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju) oraz innym podmiotom upoważnionym do kontroli realizacji projektu, wgląd do 
prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz umożliwi monitorowanie i kontrolę przez 
Zamawiającego prowadzonych wizyt.  

 
9. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak  

i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji o prowadzonych przez 

Instytucję Pośredniczącą (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz inne uprawnione podmioty 

kontrolach realizacji projektu – niezwłocznie po powzięciu przez Wykonawcę wiadomości w tym 

zakresie.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich 

dokumentów związanych z realizacją umowy oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii 

Europejskiej upoważnionym do kontroli. 

§ 3 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy.  
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2. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

 
§4 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania zadania 
będącego przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy: 

I edycja: od daty zawarcia umowy do 12.10.2018 r. 

II edycja: II kw. 2019 r. 

III edycja: III kw.2020 r. 
§ 6 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 w wysokości nieprzekraczającej kwoty … zł brutto (słownie: … 
złotych brutto), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za każdą wizytę studyjną. 

3. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie 
zrealizowany przedmiot Umowy tj.  

a) za faktyczną liczbę uczestników danej wizyty, którzy skorzystali z noclegu, wyżywienia  
i ubezpieczenia,  

b)  za usługę transportową niezależnie od liczby osób. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego 
wykonanie usługi, podpisanego przez upoważnionego pracownika RARR S.A.  

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi uwzględniać rozbicie na niżej wskazane pozycje 
budżetu projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR”: 

a) nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie  

b) dojazd uczestników. 

6.   Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, w terminie do 14 dni przez Zamawiającego od otrzymania 

      prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Fakturowanie i płatność po wykonaniu 
poszczególnych wizyt studyjnych. 

7. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich 
warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, 
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych 
do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
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§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za rozwiązanie i odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności o których 

mowa w §9, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 6 ust. 1; 

2) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania umowy w sposób 
niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych,00/100); 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, do wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1; 

4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części wysokości 2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po upływie wymaganych terminów.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1. 

3. Kary umowne do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącane przez 
Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę - na podstawie wystawionej noty 
obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego oświadczenia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury 
dotyczącej realizacji tego zamówienia. 

5. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymana 
pisemnego wezwania Zamawiającego. 

 
§ 8  

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. 
 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy w sytuacjach 
określonych w treści niniejszej umowy: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy : 
a) Wykonawca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, oraz nie stosuje się 

do decyzji Zamawiającego, 
b) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie ze Szczegółowym opisem i zakresem przedmiotu 

zamówienia,  
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3) Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce 
w zakresie obowiązku zapłaty faktury ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty nie 
ureguluje tego zobowiązania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

3. Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały 

wykonane do dnia rozwiązania umowy, 
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób wykonanych usług. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: 

1) zmiany terminu realizacji: termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 
a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, 

oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.), 
b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację 

przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu, 
c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje 

społeczne, działania militarne itp.), 
d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

2) zmiany terminu i zasad płatności: 
a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot 
zamówienia, 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 
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3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 

4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Katarzyna Jarosz, tel. …,   
e-mail:  kjarosz@rarr.rzeszow.pl .  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: … tel. …,   e-mail … 

3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej umowy i nie wymaga 
jej aneksowania. 

 
§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
Zamawiający:          Wykonawca: 
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