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UMOWA nr ….. 

zawarta w dniu …...................2017 roku, w Gorzowie Wielkopolskim pomiędzy: 

 

Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy  

ul. Teatralnej 49,  KRS: 0000610502 NIP: 599-318-27-46,  

reprezentowanym przez: 

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

....................................................................................................................................................... 

dalej zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego postępowania zakupowego w trybie zapytania 

ofertowego opublikowanego na stronie Zamawiającego w dniu …….. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego usługi polegającej 

na  wynajmie laboratorium biologiczno-chemicznego, w celu przeprowadzenie 8 zajęć 

6-cio godzinnych, w formie praktycznych warsztatów laboratoryjnych dla uczniów 

biorących udział w zajęciach w ramach projektu: „Nauka bez oGRANICzeń - wspólne 

zajęcia laboratoryjne dla uczniów z Polski i Niemiec“ / „GRENZENLOSES lernen - 

Gemeinsame Laborveranstaltungen für Schüler/-innen aus Deutschland und Polen“. 

2. Laboratorium będzie spełniało wymagania minimalne określone w Zapytaniu 

ofertowym opublikowanym w dniu: 

 

§ 2 
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1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od podpisania 

umowy do 30 września 2017 roku. Terminy i godziny dostosowane będą do 

najbardziej pożądanych przez Zamawiającego i uzgodnione z minimalnie 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w łącznej wysokości ………………… (słownie: 

……………………..), obejmujące wszelkie niezbędne opłaty, koszty energii, 

mediów, sprzątania oraz mycia sprzętów. Wynagrodzenie nie będzie obejmowało 

kosztów zużywalnych materiałów do przeprowadzenia zajęć, które zabezpieczy 

Zamawiający we własnym zakresie. 

2. Wynagrodzenie jest współfinansowanego ze środków publicznych w ramach BB-PL 

INTEREG V A 2014 - 2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Budżetu Państwa. 

3. Po zrealizowaniu przez Zamawiającego wszystkich warsztatów, jednak nie później niż 

do dnia 30 września 2017 r. Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.  

4. Zapłata następuje w terminie, nie później niż 28 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przy jednoczesnym 

spełnianiu warunku określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie 

obowiązywania umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek 

bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez 

Wykonawcę po wykonaniu usługi.  

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 

Wykonawca udostępni Zamawiającemu do celów realizacji przez niego warsztatów 

laboratorium w stanie zdatnym do użytku, wyposażone zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

§1 ust.2 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że dysponuje laboratorium spełniającym wymagania opisane w §1 

ust. 2 i udostępni je zgodnie z wymaganiami postępowania zakupowego Zamawiającemu na 

potrzeby realizacji warsztatów laboratoryjnych. 

 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie lub 

niezgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający ma prawo do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W przypadku nie wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości …………. 

3. Rozwiązanie umowy nie odbiera Zamawiającemu prawa do dochodzenia roszczeń na 

zasadach ogólnych. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży  w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

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

powzięcia wiadomości przez  Zamawiającego o tych okolicznościach. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian 

w umowie  w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość 

dokonania niniejszych zmian  w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może 

dotyczyć m.in.: 

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, 

c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu, 

d. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości  

zamówienia publicznego określonego w umowie). 
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§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

 

Zamawiający                 Wykonawca 

 

 

 

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


