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Załącznik nr 4  
do Zaproszenia do złożenia oferty 

DA.ER.232.81.2020 
WZÓR UMOWY 

Umowa nr ……….. 
 
 

Zawarta dnia …. ……. roku pomiędzy:  
Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,  
NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez: dr hab. n. med. Macieja Słodkiego, prof. uczelni – Rektora 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………. reprezentowaną przez …………………………….. - 
…………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”  
 
Strony zawierają umowę w oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1843 z późn. zm.) dla przedmiotu zamówienia, o 
następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie badania potrzeb lokalnego 

rynku pracy subregionu płockiego.  
2. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na 

potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach 
Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

3. Wykonawca wykona przedmiotową usługę zgodnie z postanowieniami i wymogami zawartymi w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty ) i 
w swojej ofercie z dnia ………… r., które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zapewni narzędzia badawcze oraz wytyczne dotyczące doboru próby. 

§ 2 
 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z: 

 a. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa; 
 b. warunkami określonymi w Umowie; 
 c. zasadami rzetelnej wiedzy;  
 d. z najwyższą starannością zawodową. 

2. Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu Umowy:  
od dnia podpisania Umowy do dnia 12.02.2021 r. 
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§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. Starannego i terminowego realizowania obowiązków określonych w niniejszej umowie. 
b. Pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla terminowej realizacji Umowy.  

2. przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi następujących dokumentów: 
a) Bazę danych w formacie *sav; 
b) raport statystyczny w wersji papierowej – opatrzony logotypami dostarczonymi przez 

Zamawiającemu oraz elektronicznej. 
3. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania umowy i upoważnia do wykonania tych 

czynności swojego przedstawiciela wskazanego w ust. 4.  
4. Do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:  

W imieniu Zamawiającego: ………………….. 
W imieniu Wykonawcy: …………………….. 

 
§ 4 

Warunki płatności 
 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodne cenę zawierającą 

podatek VAT, określoną w formularzu oferty w wysokości: ………………… zł brutto 
(słownie:……………….). 

 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 
 3. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu kompletu dokumentów, tj.:  

a) protokółu odbioru usługi podpisanego przez obie Strony zgodnie z §5; 
b)   prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

 4. Termin zapłaty na fakturze/rachunku powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze/rachunku, termin zapłaty 
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia, 
bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego. 

 5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych. 

 6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 774-24-72-
620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 7. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego 
otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP:……………. 

 
 

§ 5 
Odbiór 
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 1. W terminie maksymalnie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu bazy danych w formacie *sav 
oraz raportu statystycznego w wersji papierowej – opatrzonego logotypami dostarczonymi przez 
Zamawiającego oraz elektronicznej, Strony sporządzą protokół odbioru, zwany dalej „protokołem”.  

 2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 
 a) datę i miejsce jego sporządzenia; 
 b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym o braku albo o istnieniu wad: badań, opracowania wyników i gotowego 
raportu.  

 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że 
przedmiot zamówienia wykonano w sposób niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia. 

 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny 
termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad. Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego 
wynagrodzenia z tego tytułu.  

 
§6 

Kary umowne 
1. Za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu badań oraz przekazaniu raportu statystycznego w 

wersji papierowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % 
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 
2 ust. 2. Jeśli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę 
lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20 % wartości brutto umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na 
jego rzecz kary umowne.  

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy.  

 
§7 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie materiały o których mowa poniżej z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia stają się 
własnością Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia i służyć będą m.in. sprawozdawczości i 
dokumentacji przebiegu realizacji projektu względem umocowanych podmiotów tj.: 
a) Bazę danych w formacie *sav 
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b) Raport statystyczny w wersji papierowej (opatrzony logotypami dostarczonymi przez 
Zamawiającego) oraz w wersji elektronicznej. 

2. Nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 
1, obejmuje uprawnienie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w całości, w części, we fragmentach, nieograniczonej liczbie egzemplarzy na 
następujących polach eksploatacji: 
- utrwalanie 
- zwielokrotnianie jakąkolwiek dostępną techniką 
- wprowadzenie do obrotu 
- wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej 
- publicznego odtwarzania 
- wystawiania, wyświetlania i rozpowszechniania 
- użyczenia 
- adaptacji, korygowania i tworzenia prac pochodnych 
- wykorzystania w prowadzonej działalności. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwolenia na wykorzystywanie praw 
zależnych. 

4. Zamawiający ma prawo do przeredagowania wszelkich wytworzonych materiałów, zmiany ich 
formatu i szaty graficznej, wykorzystania w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania  jego praw autorskich osobistych. 
6. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa autorskie lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z 

uzyskanych zezwoleń. 
7. Zezwolenia udzielone Zamawiającemu są nieodwołalne  i bezterminowe. 

 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest zobowiązany 
do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności gospodarczej, 
zmianie adresu firmy, adresu zamieszkania właściciela i współwłaścicieli, wszczęciu postępowania 
układowego i upadłościowego oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację 
ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za 
doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, i 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Wszelkie spory jakie powstaną w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona jedynie w 
drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 
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WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

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


