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Projekt umowy   
 
 

Umowa nr ROPS.V.512.5.2021/B 

 

zawarta w dniu ………………………….r., w Zielonej Górze pomiędzy: 

Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze,  

z siedzibą w Zielonej Górze (65-042) przy Al. Niepodległości 36 

NIP: 9730590332, Regon: 081048430 

reprezentowanym przez: 

Jakuba Piosika - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

przy udziale: Teresy Trubiłowicz - Głównej Księgowej 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz 
animacji w ramach organizacji Targów Ekonomii Społecznej. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 będący integralną częścią umowy. 
3. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII – koordynacja 
lubuskiej ekonomii społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi 
Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że realizacja usługi odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. w Gorzowie Wlkp., 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wskazanego w ust. 1. 

3. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi protokołem po zakończonej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i zostanie podpisany przez osobę, o której mowa w § 6 umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych czynności z należytą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą przez czas trwania umowy, do realizacji 

usługi w sposób wskazany w opisie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie środki, możliwości pozwalające na prawidłowe 

wykonanie niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem 

szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  
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oraz przepisów przeciwpożarowych, a także jest wyłącznie odpowiedzialny za zdarzenia wynikłe 

z nieprzestrzegania tych zasad przez osoby zaangażowane.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

w zakresie realizacji usługi, o której mowa w § 1, ust. 1.  

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zaangażowanymi 

przez niego osobami trzecimi do realizacji niniejszej umowy.  

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego do wykonywanej umowy wykonawca 

uwzględni wnioski zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące 

osoby: 

a) ze strony zamawiającego: ………………………………………………………………………………..…… 

b) ze strony wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie powoduje konieczności zmiany umowy i następuje 

poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego, mailowego 

i osobistego z zamawiającym. Uwagi mogą być przesyłane mailem. Każda ze stron musi potwierdzić 

otrzymanie pisma, wykonawca dodatkowo potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji.  

 

§ 5 

1. Za realizację przedmiotu umowy wykonawca wystawi fakturę VAT na kwotę …………………………… 

zł brutto (słownie: ……………………………………….).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotu umowy w tym nieodpłatne prawo wstępu osób uczestniczących  

w ww. targach. 

3. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez zamawiającego 

protokół, o którym mowa w § 2, ust. 2, bez uwag i zastrzeżeń. 

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze VAT 

w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT. 

5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

6. Faktura VAT wystawiony nieprawidłowo musi być skorygowana/y przez wykonawcę księgowym 

dokumentem korygującym. Termin płatności rozpoczyna w tym przypadku bieg od dnia otrzymania 

przez zamawiającego faktury skorygowanej. 

 

§ 6 

Osobą odpowiedzialną ze strony zamawiającego za prawidłową realizację umowy jest Dyrektor  

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub w razie jego nieobecności - Zastępca 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 

 

 

§ 7 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym 

wykonawcą w niniejszym postępowaniu, w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności: 

1) zmiany warunków płatności; 

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 

3) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ  

na realizację umowy; 

4) wystąpienia niezależnych od zamawiającego i wykonawcy istotnych okoliczności, o których strony  

nie wiedziały przed zawarciem umowy, a które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia; 

2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy nie później niż na 5 dni roboczych przed datą realizacji 

targów. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy oraz w celu akceptacji zmiany 

przez zamawiającego, wykonawca winien jest poinformować zamawiającego pisemnie. 

 

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zawiadamiając o tym wykonawcę 

pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem wykonania 

usługi. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów i nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnych kwot 

wobec wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy w późniejszym terminie zamawiający ponosi 

wszelkie udokumentowane koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i poniesione przez 

wykonawcę.  

 

§ 9 

1. Jeżeli wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie wskazanym  

w § 2 ust. 1 w niniejszej umowie zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy 

bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz zamawiającego kary umownej  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania 

zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu umowy lub realizuje go w sposób niezgodny z umową.  

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu targów, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy, wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz 

zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki w stosunku do poszczególnego umownego terminu targów. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego. 
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7. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu na siedzibę zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z umowy 

na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 

4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i jeden 

dla zamawiającego. 

 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………………….. 

zamawiający            wykonawca  

 

 


