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WZÓR UMOWY 

Umowa Nr ZS-ZO.2100/6/2011 

Zawarta w dniu ……………………w Rudniku nad sanem pomiędzy: 

Zespołem Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  z siedzibą w Rudniku nad Sanem przy ul. Marszałka 

Piłsudskiego 28  

NIP: 865-17-39-986 

REGON: 000902725 

Reprezentowanym przez: 

Pana mgr Edwarda Wołoszyna – Dyrektora szkoły 

Panią Zofię Młynarską – Główną księgową 

Zwanym dalej Zamawiającym 

A 

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

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

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

Zwanym dalej Wykonawcą 

Została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest  certyfikacja systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia 

jego zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 to jest przeprowadzenie auditu wstępnego, 

auditu certyfikującego, auditów nadzoru, wydanie certyfikatu w wersji ozdobnej w ramach 

projektu „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zamawiający zleca Wykonawcy przeprowadzenie w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, 

następujących zadao: 

1) Certyfikację systemu zarządzania jakością (zwanego dalej Systemem)zgodnego z normą 

PN-EN ISO 9001:2009 (zwanej dalej Normą) obejmującą 

1)a.  przeprowadzenie auditu wstępnego 

1)b.  przeprowadzenie auditu certyfikującego zgodnie z obowiązującymi zasadami 

1)c.  udokumentowanie wyników auditu certyfikującego w postaci formalnego 

raportu i   przekazanie go jednostce certyfikowanej w formie papierowej  

(2 egzemplarze) oraz elektronicznej 

1)d.  wydanie Zespołowi Szkół certyfikatu zgodności Systemu z Normą w języku 

polskim i angielskim o ile certyfikat zostanie przyznany 
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1)e.  uroczyste wręczenie Dyrektorowi Zespołu Szkół certyfikatu zgodności 

Systemu z Normą po zakooczeniu procesu certyfikacji w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, o ile certyfikat zostanie przyznany 

 

2) Przeprowadzenie w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem dwóch auditów nadzoru 

zgodności Systemu z Normą – jeden w roku 2012 , drugi w roku 2013 oraz 

udokumentowanie wyników tych auditów w postaci formalnych raportów i przekazanie 

ich jednostce audytowanej w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej. 

 

3. Termin realizacji zadao wskazuje harmonogram przyjęty przez Strony przy podpisywaniu 

Umowy, którego wzór stanowi Załącznik do umowy zwany dalej Harmonogramem. 

 

§ 2. 

1. Do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni odpowiednio przygotowaną kadrę. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie umieszczenie emblematów Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o realizowaniu 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (zwanych dalej Oznaczeniami) na wszystkich stronach drukowanych 

materiałów i zaświadczeo przekazywanych Zespołowi Szkół w tym na raportach i 

certyfikatach – w związku z realizacją przedmiotu Umowy, a także w materiałach 

promocyjnych i marketingowych wykorzystywanych przez Wykonawcę w celu realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazad Zamawiającemu do dokumentacji Projektu 

potwierdzone za zgodnośd z oryginałem kopie wydanych Zespołowi Szkół zaświadczeo, 

raportów i certyfikatów lub dodatkowe ich egzemplarze. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem kadry 

przeznaczonej do realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykonywaniem przez nią zadao 

opisanych w § 1. Ust. 2 Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegad terminów realizacji zadao zgodnie z 

Harmonogramem. 

5) a W razie wystąpienia przyczyn niezależny od Wykonawcy, mających wpływ na termin 

realizacji zadania Wykonawca powinien natychmiast poinformowad o tym fakcie 

Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wskazad Wykonawcy nowy 

termin zakooczenia realizacji zadao . Zmiany dokonane zostaną drogą pisemną w 

formie aneksu do Umowy. 
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§ 3. 

 

Wykonawca może zmienid auditora w przypadkach takich jak: 

1) Jego śmierd, choroba, lub inne zdarzenia losowe. 

2) Nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z Umowy. 

3) Rezygnacja auditora 

Zmiana auditora, dokonana na podstawie powyższych zapisów wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. 

 

§ 4. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1. Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łącznie wynagrodzenie brutto w kwocie …………………………………………….. 

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………… 

Netto ……………………………….. słownie złotych ………………………………………………………….. 

Podatek VAT……………………… 

2. Płatnośd, za realizację zadao o których mowa w § 1. Umowy będą rozliczane na podstawie 

faktur częściowych, na następujących zasadach: 

2.a Po wykonaniu zadania o którym mowa w formularzu ofertowym  

– audit wstępny -Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………………… brutto, 

zgodnie ze złożoną ofertą 

   

– audit certyfikujący  + wydanie certyfikatu w wersji ozdobnej- Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę ………………………brutto, zgodnie ze złożoną ofertą 

   

- audit nadzoru - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………………..brutto, 

zgodnie ze złożoną ofertą 

 

- audit nadzoru - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………………..brutto, 

zgodnie ze złożoną ofertą 

Płatności określone powyżej odpowiadają łącznie kwocie wynagrodzenia określonego w pkt. 1. 

3. Podstawą do wystawienia faktur będzie pisemne potwierdzenie należytego wykonania 

zadania, wystawionego przez Zamawiającego na podstawie terminowości realizacji 

Harmonogramu i po otrzymaniu przez Zamawiającego należnych po zakooczeniu każdego 

etapu dokumentów. 
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4. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zadao płatne będzie na konto Wykonawcy, na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT z terminem płatności 14 dni od dnia 

doręczenia faktury. 

5. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP 865-17-39-986. 

 

§ 5. 

 

1. W razie zwłoki w wykonaniu zadao, o których mowa w niniejszej Umowie, których termin 

określono w Harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu 

kary umownej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzieo zwłoki, liczonej dla każdego zadania osobno. 

2. W przypadku niewykonania zadania będącego przedmiotem Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacid Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

3. W przypadku gdy wykonanie Umowy zostanie wstrzymane na jakiś czas przez 

Zamawiającego lub Zamawiający od niej odstąpi z przyczyn od niego zależnych, 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacid Wykonawcy stosowną częśd wynagrodzenia, 

proporcjonalną do wykonanej części Umowy. 

 

§ 6. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazane jest istotnych zmian w postanowieniach Umowy w stosunku do treści oferty 

3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne będzie dokonanie dodatkowych 

uzgodnieo, Strony w jak najkrótszym czasie poczynią te uzgodnienia. 

 

§ 7. 

 

1. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 
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§ 8. 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 


