
 

 

UMOWA 
zawarta dnia .............................2019 r. w Warszawie pomiędzy:  
 
Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie, Pałac Kultury  i Nauki, Pl. Defilad 1, uczelnią wyższą wpisaną 
do rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzonego przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 129, zwanym dalej Zamawiającym lub CC lub Uczelnią, 
reprezentowanym przez: 
1. 
2. 
……………………………, zam. w ……………………………….przy ul. …………………., PESEL …………………………..  
(lub ……………………………….., z siedzibą przy ul………………., wpisaną do rejestru…………………………….NIP….  
REGON……..), zwaną/ym dalej Wykonawcą 
 
Umowa (zwana dalej Umową) została zawarta w wyniku zastosowania trybu opisanego w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. zapytania 
ofertowego przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.  
 

§ 1 
1. Zamawiający  oświadcza, że Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu „Uczelnia 4.0 – 

nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”, zwanego dalej Projektem. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja - Rozwój. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiada 
niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.  

 
§ 2 

1. Na zasadach określonych w Umowie: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych, noclegowych i 

transportowych dla 100 uczestników warsztatów dla kadry CC w  __________ (nazwa i adres); 
2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy1.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią, a także złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy 
i obowiązującym prawem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
trudnościach w organizacji i przeprowadzeniu przedmiotu Umowy.  

                                                           
1 Załącznik nr 1 do umowy jest tożsamy z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 



 

 

5. Wykonawca oświadcza, że podda się kontroli prawidłowości realizacji Umowy przez uprawnione do 
tego podmioty. W związku z tym, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym 
dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją Umowy. 

§ 3 
Usługi świadczone będą w terminie 12-13.04.2019r. w obiekcie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1) 
Umowy. Szczegółowy terminarz, w tym godziny transportu, godziny posiłków, czas wykorzystania sal 
oraz plan zajęć zostanie przekazany Wykonawcy przez Koordynatora Projektu Zamawiającego.  

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich wynikających z Umowy obowiązków, 

za wyjątkiem wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy 
(w szczególności zaistnienie siły wyższej) powodujących, że nie jest możliwe świadczenie usług w 
sposób określony Umową.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o powstałej sytuacji; 
2) zaproponowania innego sposobu (w tym także ewentualnie miejsca) świadczenia usługi. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy Strony nie uzgodnią innego sposobu świadczenia usługi, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.  

§ 5 
Podana ilość uczestników jest ilością szacowaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo  dokonywania 
zmian ilości usług w zależności od swoich potrzeb. Ostateczną liczbę pokoi i osób Zamawiający 
potwierdzi na 3 dni robocze przed terminem, o którym mowa w §3 Umowy.  

§ 6 
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie 

rzeczowym wynosić będzie   – ………. brutto (słownie: ……………………………………………………….. złotych 
00/100), w tym:  
a) w ramach usługi hotelowej – …………………..zł brutto 

(…………………………………………………………………………………00/100), w tym dla jednej osoby będzie 
to koszt …………………..zł brutto (…………………………………………………………………………………00/100), 
*koszt dla jednej osoby będzie uśrednionym łącznym kosztem wyżywienia, w tym przerwy 
kawowej, noclegu oraz wynajmu sali podzielonym przez 100 osób. 

b) w ramach usługi transportowej – ………. brutto (słownie: ……………………………………………………….. 
złotych 00/100).  

2. Jednostkowe ceny składające się na przedmiot Umowy zostały wskazane w ofercie Wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Ceny, o których mowa w ust. 1 uwzględniają wszystkie koszty świadczenia usługi. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  lit. a) nie ma charakteru ryczałtowego. Łączna wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie iloczyn cen wskazanych w ofercie Wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy i faktycznej liczby osób, dla których świadczone były usługi 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona zostanie niezwłocznie po zakończeniu świadczenia 
usługi, na podstawie uzgodnionego przez strony protokołu określającego w szczególności liczbę 
osób, dla których świadczone były usługi.  

§ 7 



 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie uzgodnionego przez strony protokołu, o którym 
mowa w § 6 ust. 5 Umowy. 

2. Strony ustalają następujące warunki płatności: 
1) termin płatności – do 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT; 
2) forma płatności – przelew, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni po 
przedłożeniu faktury, jednakże nie wcześniej niż 7 dni od otrzymania środków z Instytucji 
Pośredniczącej (transzy przewidzianej na realizację danego etapu/zadania). 

4. Termin płatności uznaje się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w 
ostatnim dniu terminu.  

§ 8 
1. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie 

natychmiastowym) przez Zamawiającego w przypadku naruszenia  przez Wykonawcę postanowień 
Umowy.  

2. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  
3. Poza przypadkiem określonym w ust.1,  Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy: 

1) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie CC, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takiej sytuacji 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o 
powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy, 

2) gdy Zamawiający nie uzyska środków unijnych na finansowanie Umowy – w takiej sytuacji 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o 
powyższych okolicznościach, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jej Wynagrodzenie 

4. W przypadku gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy, z powodu przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub Zamawiający rozwiążą Umowę, w trybie o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy - 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości  
5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.  1 Umowy.  

5. Kara umowna nie przysługuje w przypadku gdy do niewykonania Umowy dojdzie na skutek 
okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od stron, którym 
nie można zapobiec. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 9 
Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych związanych z realizacją Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: …, tel. …, email: …; 
2) ze strony Wykonawcy:  …, tel. …, e-mail … . 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w obowiązujących w tym 
zakresie przepisach prawa (w szczególności rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r.) w 



 

 

tym uregulowań wewnętrznych Zamawiającego oraz zasad obowiązujących w odniesieniu do 
Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do 
których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, również po jej rozwiązaniu, 
niezależnie od podstawy rozwiązania Umowy, przez nieograniczony czas. 

3. Zamawiający ma prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zgodności działań 
Wykonawcy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie prowadzą do zmiany charakteru 
Umowy, w następującym zakresie:  

1) zmiana terminów realizacji umowy, w zakresie wynikającym ze zmiany postanowień umowy 
o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-Z079/17, jaką Zamawiający 
podpisał z podmiotem udzielającym dofinansowania, pod warunkiem, że umowa została 
zmieniona po dniu udzielenia niniejszego zamówienia, a celem wprowadzenia zmian jest 
umożliwienie prawidłowej realizacji projektu lub w zakresie, w jakim wykonanie Umowy w 
przewidzianych w niej terminach nie jest możliwe z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, 

2) zmiana nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej 
dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:  
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy,  
b) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,  

c)  zmiany wartości Umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy,  

d) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w tym braku możliwości 
przeprowadzenia szkolenia kardy CC w terminie, o którym mowa w §3 Umowy.  

 
§12 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązać na 
drodze ugody. 

2. Spory nierozwiązane przez Strony na drodze ugody w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia na piśmie 
pierwszego roszczenia dotyczącego danego sporu przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą 
poddane rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach, których nie reguluje Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 



 

 

5. Załączniki: nr 1 opis przedmiotu Umowy, nr 2 oferta Wykonawcy z dnia … 2019r.  
 
 
 .............................................   ................................................  
 Zamawiający Wykonawca 

 


