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UMOWA Nr MEN/2017/DFS/……. 

     

zawarta w Warszawie w dniu …………………………… 2017 r. w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego z dnia 8 września 2017 r., na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

 

pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie przy al. J. Ch. 

Szucha 25, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Pan ……………………, Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej  

 

a  

 

Panią/Panem ...................... zamieszkałą/ym: w .................., ul. ..........., PESEL .............., 

zwaną/ym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na 

sporządzeniu opinii merytorycznej dotyczącej jednego modelowego programu nauczania do 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacji A.58 Przetwórstwo wytworów 

papierniczych wyodrębnionej w zawodzie: 311601 technik papiernictwa, opracowanego 

w ramach projektu „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego”, 

POWR.02.14.00-00-0008/16 (dalej jako „opinia”). 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 

1) dokonanie przeglądu merytorycznego modelowego programu kształcenia do 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych pod względem zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa i wytycznymi oraz możliwości rzeczywistego zastosowania 

i przydatności w nauczaniu. 

Program nauczania w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, 

realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, zgodnie z podstawą programową 

kształcenia w zawodach, musi uwzględniać następujące elementy podstawy programowej 

kształcenia w zawodach, właściwe dla kształcenia w tym zawodzie: 

a) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 

b) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, określone w części 

II podstawy programowej kształcenia w zawodach, w zakresie: bezpieczeństwa 
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i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

(PDG), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), kompetencji 

personalnych i społecznych (KPS), a w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w 

zawodach nauczanych na poziomie technika, również organizacji pracy małych 

zespołów (OMZ), zgodnie z oznaczeniami właściwymi dla danej kwalifikacji 

w tabeli zamykającej część I podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

c) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określone 

w części II, dobierając te efekty dla danej kwalifikacji, zgodnie z oznaczeniami 

właściwymi dla tej  kwalifikacji wskazanymi w tabeli zamykającej część I 

podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

d) efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji, określone w części II; 

e) warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którego ramach została 

wyodrębniona kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji, określone w części III; 

f) minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, określoną w części III dla 

efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów 

w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie 

lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie; 

 

2) zaopiniowanie prawidłowości założeń merytorycznych zaproponowanych 

w programie w zakresie efektów kształcenia określonych dla danej kwalifikacji;  

 

3) sporządzenie opinii na temat modelowego programu kształcenia do kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych wraz z rekomendacjami do otrzymanej treści programu; 

 

4) ewentualna ponowna pisemna weryfikacja programu kształcenia po modyfikacji 

dokonanej przez Beneficjenta na podstawie ewentualnych uwag wynikających 

z przedstawionej opinii Wykonawcy.  

 

2. Objętość opiniowanego programu wynosi 92 strony. Opinia przygotowana przez 

Wykonawcę musi zawierać odniesienie do wszystkich elementów wymienionych w ust. 1 

pkt 1-3.  

3. Ewentualna ponowna pisemna weryfikacja programu po modyfikacji dokonanej przez 

Beneficjenta (ust. 1 pkt 4)  traktowana jest łącznie jako jedna opinia Wykonawcy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła i doręczenia go Wykonawcy poprzez 

korespondencję elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 

2. Ostateczny odbiór dzieła nastąpi na podstawie protokołu odbiorczego, potwierdzającego 

terminowe i prawidłowe wykonanie dzieła oraz na podstawie przesłanego pocztą dzieła 

podpisanego przez Wykonawcę.  
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3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dzieło posiada wady, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, 

zamawiający może od umowy odstąpić zachowując prawo do kary umownej, o której 

mowa w § 7 umowy. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie dzieła i przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła 

Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie 

w wysokości ......... zł (słownie: .................... złotych) brutto. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze dzieła. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez 

Bank …………………………….…., nr rachunku ………………………… w terminie 

14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu rachunku przez Wykonawcę. 

4. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbiorczy określony w § 3 ust. 2, w którym zostanie stwierdzone terminowe i prawidłowe 

wykonanie dzieła. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 5 

1. Do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), 

powstałych w związku z wykonywaniem umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych 

utworów oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wszelkich praw zależnych do 

ww. utworów. 

2. Przeniesienie praw i udzielenie zgody, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje z dniem 

podpisania protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, 

liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami 

cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi, 

b) wprowadzenie do obrotu i dystrybucji, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystanie w Internecie, 

d) wykorzystywanie opracowań w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

3. Z dniem podpisania protokołu odbioru usługi, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac, w tym utwory, o których 

mowa w ust. 1, zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując usługę nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych w stanie wolnym od wszelkich 

obciążeń. 
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

usługi, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 

praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem usługi. 

 

§ 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez zgody Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającego 5 dni, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia. 

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy w inny sposób niż określony w ust. 1 i 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia. 

4. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co wyraża on niniejszym zgodę. 

 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do wykonania dzieła i zobowiązuje się 

wykonać je z najwyższą starannością. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 11 
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Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed 

sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w dwóch dla 

Zamawiającego i w jednym dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 

Dział 750 rozdział  75001 § 4178 –  ... zł, § 4179 –  ... zł 

nr działania w zakresie budżetu zadaniowego 17.2.1.5.2 

kod projektu PW-600-07-000-00 


