
Załącznik nr 5
UMOWA INŻYNIERA KONTRAKTU NR ………………….

zawarta w Bielsku-Białej, w dniu  ……  2018 r., pomiędzy Stronami:

Teatrem Polskim
ul. 1 Maja 1,
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-008-68-69, Regon: 070453141

reprezentowanym przez:

Witolda Mazurkiewicza – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,
Małgorzatę Mostek – Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych

 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub z osobna „STRONĄ”

a

 ……………………………..
i zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” lub z osobna „STRONĄ”

Zamawiający i Wykonawca  wspólnie zwani będą w dalszej treści niniejszej Umowy "STRONAMI” lub 
każdy z osobna pojedynczo „STRONĄ”.

Strony oświadczają,  że  wskazani  w komparycji  umowy przedstawiciele  posiadają  umocowania do  
zawarcia  niniejszej  umowy,  które  nie  wygasły,  ani  nie  zostały  ograniczone  oraz,  że  w  związku
z powyższym, Strony,  są w pełni uprawnione do jej zawarcia. Jednocześnie Strony deklarują dobrą  
wolę i chęć współpracy dla jak najlepszego wypełnienia postanowień zawartych w niniejszej umowie
i wskazują, że jej treść kształtować się będzie następująco:

§1
DEFINICJE

Ilekroć w umowie mowa jest o:
1. Dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc materialno-finansową w jakiejkolwiek formie 

udzielaną  Zamawiającemu  przez  IOK  w  ramach  realizowanego  przez  niego  Projektu, 
pochodzącą w szczególności ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 885); 

2. Działaniu  5.3.  Dziedzictwo  kulturowe  dla  poddziałania:  5.3.1.  Dziedzictwo  kulturowe  -  
konkurs – należy przez to rozumieć działania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego;

3. Informacjach  poufnych  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumenty,  opracowania,  informacje 
techniczne oraz handlowe i organizacyjne przekazywane przez strony w ramach wykonywania 
przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności opatrzone klauzulą „poufne” lub „tajne”;
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4. Instytucji Organizującej Konkurs (dalej: IOK) – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Śląskiego  jako  Instytucję  Zarządzającą  Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, adres: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

5. Projekcie  - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągniecia założonego 
celu  określonego  wskaźnikami,  z  określonym  początkiem  i  końcem  realizacji,  zgłoszone  do 
objęcia  albo  współfinansowaniem  UE  jednego  z  funduszy  strukturalnych  albo  Funduszu 
Spójności w ramach programu operacyjnego;

6. Przyczynach niezależnych (sile wyższej) - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie 
zdarzeń  niezależnych,  które  utrudniają  lub  uniemożliwiają  wykonanie  zobowiązań  umownych 
Stron, choćby w części, a których Strona nie mogła przewidzieć oraz którym nie mogła zapobiec, 
a także ich przezwyciężyć przez działanie z należytą starannością; 

7. Umowie  – należy przez to rozumieć niniejszą umowę pomiędzy Stronami wraz z jej wszelkimi 
integralnymi częściami, w szczególności ewentualnymi załącznikami i aneksami;

8. Wniosku o dofinansowanie - należy przez to rozumieć wniosek składany przez Zamawiającego,
w celu uzyskania dofinansowania dla jego projektu;

§2
OŚWIADCZENIA STRON I INFORMACJE

1. Wykonawca  informuje,  że  przedmiot  Umowy  będzie  wykonywał  w  oparciu  o  własne  zasoby 
kadrowe  i  techniczno-organizacyjne,  obowiązujące  powszechnie  przepisy  prawa,  branżowe 
(zawodowe) standardy etyczne, wewnętrzne procedury obowiązujące w jego przedsiębiorstwie, w 
tym w oparciu o Politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, z zachowaniem należytej 
staranności  i  poszanowaniem słusznych  interesów gospodarczo-prawnych  Zamawiającego.  W 
szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  w  oparciu  o 
przepisy prawa wskazywane przez IOK oraz dokumenty programowe Projektu. 

2. Strony  oświadczają,  że  wszelkie  informacje  przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy 
podczas realizacji  usługi i wykonywania przedmiotu Umowy zostają uznane za poufne. Strony 
zobowiązują  się  do  zachowania  poufności  lub  tajemnicy  wszelkich  przekazanych  sobie 
wzajemnie informacji,  a ponadto jeżeli  informacje  te  będą podlegały  szczególnym regulacjom 
prawnym lub umownym, takim jak np.  ustawa o ochronie danych osobowych,  ustawa ochronie 
baz danych, to Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ww. regulacji. 

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  stosowną  polisę  ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności 
cywilnej  w związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  obejmującą  świadczenie  usług 
doradztwa gospodarczego objętego Umową.

4. Strony oświadczają, że nie występują między nimi powiązania kapitałowe i osobowe, przez które 
rozumie się powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego polegające w szczególności na:

-  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-   pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, 
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
    w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
-  pozostawianiu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić 
   uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

5. Strony  wskazują,  że  Umowa  zostaje  zawarta  w  związku  z  realizacją  przez  Zamawiającego 
projektu  pod  nazwą  „Zwiększenie  atrakcyjności  Teatru  Polskiego  w  Bielsku-Białej  poprzez  
przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno  
–  kulturalnej”  (w  dalszej  treści  umowy  jako  Projekt),  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata  2014-2020,  Działanie  5.3.  Dziedzictwo  kulturowe  dla  poddziałania:  5.3.1.  Dziedzictwo  
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kulturowe - konkurs, oraz że w związku z powyższym czynności wykonywane przez Wykonawcę 
muszą być zgodne z rygorami narzuconymi na Zamawiającego w związku z realizacją Projektu.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. 
„Zwiększenie  atrakcyjności  Teatru  Polskiego  w  Bielsku-Białej  poprzez  przeprowadzenie  
niezbędnych prac  renowacyjnych oraz rozszerzenie  bieżącej  oferty  edukacyjno  –  kulturalnej” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014  –  2020  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  zapytaniu  ofertowym  ogłoszonym   dnia 
…………………2018 r. oraz złożoną dnia ……………2018 r. ofertą. Treść wskazanego powyżej 
zapytania ofertowego ma charakter bezwzględnie wiążący obie Strony Umowy.

2. Rolą Inżyniera Kontraktu będzie wykonywanie czynności przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu, 
w zakresie  uprawnień i  obowiązków szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 
………………… 2018 r. (stanowiącym załącznik  nr  1  do umowy),  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy i uznanymi regułami technicznymi. 

 

§4
PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU

1. Wykonawca zobowiązuje  się dołożyć wszelkich starań,  aby jakość usług świadczonych przez 
niego, jak i przez osoby, z których pomocy przy wykonywaniu zlecenia będzie korzystał, była na 
najwyższym poziomie,  przez  co rozumie się  przede wszystkim  wysoką  kulturę  osobistą  oraz 
dbałość o wizerunek Zamawiającego.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  oddelegowania  do  realizacji  usługi  wykwalifikowanej  i 
kompetentnej  kadry  spełniającej,  w  szczególności  minimalne  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

3. Szczegółowy wybór kanałów komunikacji wykorzystywanych do realizacji  przedmiotu niniejszej 
Umowy i sposobu jej wykonywania należy do Wykonawcy.

§5
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, TERMINY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Do  prac  wymienionych  w  §  4   Wykonawca  przystąpi  niezwłocznie  po  zawarciu  przez 
Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu.

2. Szacowany termin realizacji projektu obejmuje okres od dnia: 2017-07-03 do dnia 2019-09-30 r. 
3. Stronom przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w razie rażącego naruszenia 

jej  postanowień  lub  rażącego  naruszenia  zwyczajów  ogólnie  przyjętych  w  stosunkach 
gospodarczych,  w  szczególności  w  przypadkach  gdy  druga  Strona  Umowy  narusza  dobra 
osobiste lub prawnie chronione drugiej Strony.

4. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne jeżeli zostało dokonane na piśmie i dostarczone osobiście 
bądź drogą pocztową na adres siedziby drugiej Strony wskazany w komparycji Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 4 niniejszej  Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy  kwotę  w  łącznej  wysokości  ……………….,…..  zł  netto  (słownie  złotych: 
…………………………………………. i 00/100), która to kwota zostanie powiększona o podatek 
VAT. 

2. Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  wskazane  w  ust.  1  będzie  płatne  w trybie  miesięcznym  
w  równych  …..  ratach  wynoszących  …………………….,…  zł  netto  (słownie  złotych: 
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……………………………………  i  00/100).  Pierwsza  faktura  zostanie  wystawiona  w 
…………………………… 2018 r.

3. Zamawiający zobowiązuje się regulować swoje zobowiązania pieniężne terminowo na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na wystawianych mu fakturach VAT. 

4. W szczególnych  przypadkach,  na prośbę  Zamawiającego,  Wykonawca dopuszcza  możliwość 
uregulowania zobowiązania pieniężnego po wyznaczonym terminie. 

5. Z  chwilą  zapłaty  wynagrodzenia  na  Zamawiającego  przenoszone  zostaną  wszelkie  prawa 
autorskie  do  przekazanych  mu  materiałów  i  opracowań.  Przeniesienie  autorskich  praw 
majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w 
tym  polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

§7
TAJEMNICA I OCHRONA DANYCH  

1. Ochrona  danych  osobowych  przekazanych  Wykonawcy,  jako  administratorowi  tych  danych, 
podczas  realizacji  przedmiotu  Umowy,  odbywać  się  będzie  przy  zastosowaniu  środków 
technicznych  i  organizacyjnych   zapewniających  ich  ochronę  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz 
kategorii  danych  objętych  ochroną,  w  szczególności  zabezpieczenie  tych  danych  przed  ich 
udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst  jednolity  -  Dz.  U.  z  2002,  Nr  101,  poz.  926)  oraz  zmianą,  utratą,  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem.  Ochrona  danych  osobowych  w  ramach  wykonywania  przedmiotu  Umowy, 
odbywać  się  będzie  zgodnie  z  zasadami  wskazanymi  w  cyt.  w  zdaniu  uprzednim  ustawie, 
rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w 
sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  
organizacyjnych,  jakim powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do  
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024). 

2. Obie  Strony  zobowiązane  są  do  zachowania  w  okresie  obowiązywania  Umowy  oraz  po  jej 
wygaśnięciu przez minimum 3 lata tajemnicy danych drugiej strony, w których posiadanie wejdą 
przy  wykonywaniu  Umowy.  Za  tajemnicę  uważa  się  w  szczególności  wszelkie  informacje 
przekazane drugiej Stronie za wyjątkiem informacji jawnych.  Informacje uznaje się za jawne tylko  
wtedy,  gdy  zostały  podane  do  publicznej  wiadomości,  zostały  przekazane  poprzez  oficjalne 
wypowiedzi oraz publikacje lub ujawnione w inny sposób za pisemną zgodą drugiej Strony.

3. Po zakończeniu Umowy obie Strony zobowiązują się trzymać w tajemnicy oraz nie udostępniać
i rozpowszechniać osobom trzecim żadnych informacji, które zostały powierzone podczas trwania 
niniejszej Umowy, chyba że wymagane jest to przepisami prawa. Żadne prawa ani obowiązki 
wynikające  z  niniejszej  Umowy  nie  mogą  być  przekazane  osobie  trzeciej  bez  wcześniejszej 
pisemnej zgody drugiej Strony.

§8
ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE UMOWY ORAZ KARY UMOWNE

1. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia,  
jeżeli druga Strona dopuści się:

-  istotnego naruszenia postanowień Umowy, przez co w szczególności rozumieć należy
   naruszenie rygorów Projektów bądź terminów,
-  rażącego niedbalstwa w wykonywaniu przyjętych Umową obowiązków,
-  złożenia przy podpisywaniu Umowy nieprawdziwych oświadczeń woli, zawarcia danych
   nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym na dzień podpisania Umowy,
-  naruszenia zasad dotyczących poufności i tajemnicy wskazanych w niniejszej umowie.

2. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony  postanawiają,  że  podstawową  formą  odszkodowania  obowiązującą  w  ramach 

wykonywania Umowy będą kary umowne.
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4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za odstąpienie przez niego od Umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego. Obowiązuje 14-dniowy okres wypowiedzenia umowy liczony od dnia 
skutecznego dostarczenia  w formie pisemnej na adres siedziby drugiej Strony.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w 
§ 6  ust.  1  niniejszej  Umowy,  w przypadku  odstąpienia  przez  niego  od Umowy,   z  przyczyn 
niezależnych od  Wykonawcy. Obowiązuje  14-dniowy okres wypowiedzenia  umowy liczony od 
dnia skutecznego dostarczenia  w formie pisemnej na adres siedziby drugiej Strony.

§9
KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli  postanowienia  Umowy są lub staną się  nieważne,  bądź Umowa zawierać  będzie  lukę,  nie 
narusza to ważności  pozostałych postanowień Umowy.  Zamiast  nieważnych postanowień lub jako 
wypełnienie luki, obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli  tylko będzie to prawnie 
dopuszczalne– w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by 
ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze 
negocjacji,  zmierzających  do  zastąpienia  nieważnych  bądź  nieskutecznych  postanowień  Umowy 
postanowieniami  w  pełni  skutecznymi,  ważnymi  i  maksymalnie  doń  zbliżonymi,  pod  względem 
wywieranych skutków ekonomicznych, merytoryki i intencji Stron.

§10
SIŁA WYŻSZA

1. Strony umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za skutki nienależytego bądź nieterminowego 
wykonania Umowy, które wystąpią poprzez okoliczności siły wyższej, o ile działanie siły wyższej  
bezpośrednio uniemożliwi, bądź w sposób znaczący utrudni wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Jeżeli  siła  wyższa  ustąpi,  Strona,  która  wskutek  jej  działania  zmuszona  była  wstrzymać  się
z  realizacją  ciążących  na  niej  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  jest  zobowiązana 
niezwłocznie (w terminie 3 dni roboczych) przystąpić do realizowania Umowy.

3. Żadna ze Stron nie odpowiada również za skutki działania lub zaniechania władzy publicznej.

§ 11
POSTANOWIENIA DODATKOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Strony  wskazują  jako  adres  do  kierowania  korespondencji  oraz  osoby  kontaktowe  w  toku 
wykonywania Umowy:

 Zamawiający:
adres:  ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała
imię i nazwisko: Małgorzata Mostek
e-mail: malgorzata.mostek@teatr.bielsko.pl
tel. 33 812 31 88 w. 22

Wykonawca:
adres: ……………………………………………….
imię i nazwisko: ……………………………….
e-mail: ……………………………………………..
tel.: …………………………………………………..

2.  Zmiana  adresu  do  kierowania  korespondencji  oraz  osób  kontaktowych  wskazanych  w  ust.  1 
wymaga zawiadomienia w formie elektronicznej lub pisemnej. Aneks do Umowy nie jest wymagany.

3.  Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  Umowy,  inne  niż  wskazane  w  ust.  2.  wymagają  dla  swej 
ważności formy pisemnego aneksu i akceptacji obu Stron Umowy. 
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4. W sprawach spornych na tle realizacji Umowy, w szczególności sporu o zapłatę wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy, objętego wystawioną przez niego fakturą VAT (dług oddawczy), Strony poddadzą 
pod orzecznictwo Sądu Gospodarczego miejscowo właściwego dla siedziby Wykonawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2014, poz. 121).

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 
odczytano i podpisano. W dniu zawarcia Umowa liczy 6 ponumerowanych stron. 

PODPISY I PIECZĘCIE STRON

Zamawiający  Wykonawca
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