
 
 

   

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

/ projekt umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia DAG-3940-15/2017 / 

Umowa nr DAG-395- …../2017                                    

zawarta w dniu ……………2017 r. w Krakowie pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Plac Jana Matejki 13, 31-157 

Kraków, nr NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uczelni - prof. 

Stanisława Tabisza przez:  

Kanclerza Uczelni -  dr Jolantę Ewartowską 
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Danuty Baniowskiej 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a 

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

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1)  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku                  

z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  (Dz.U. z 2014r. poz 1620 ze zm.) 

§ 1 

1. Wykonawca będący koordynatorem uczelnianych badań ilościowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie zobowiązuje się do wykonania następującego przedmiotu umowy:  

a. przystosowanie, zestawienie i aktualizacja bazy danych absolwentów Akademii Sztuki Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie na potrzeby Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów 
Uczelni Artystycznych, roczników absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 
studiów jednolitych magisterskich. W 2017 roku baza dotyczyć będzie absolwentów, którzy ukończyli 
studia w latach: 2014 i 2016, czyli po trzech latach i po roku od ukończenia studiów. W 2018 roku baza 
dotyczyć będzie absolwentów, którzy ukończyli studia w latach: 2013, 2015 i 2017, czyli po pięciu 
latach, trzech latach i po roku od ukończenia studiów. Przekazanie przygotowanej bazy danych w roku 
2017: do 9 czerwca 2017. Przekazanie przygotowanej bazy danych w roku 2018: do 8 czerwca 2018. 
Wraz z bazą danych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokument stwierdzający poprawność jej 
przygotowania jeżeli chodzi o absolwentów danych roczników, wystawiony przez odpowiednią 
jednostkę uczelni. Warunkiem przekazania bazy danych jest podpisanie pomiędzy uczelnią a 
Koordynatorem badania ASP w Krakowie, umowy powierzenia danych osobowych,  

b. monitorowanie responsywności ankiet, poprzez korespondencję e-mail i telefoniczną z absolwentami 
w okresie wysyłki ankiet badawczych, tj. w terminach po II wysyłce ankiet: od 29 czerwca do 23 lipca 
2017 roku, od 28 czerwca do 22 lipca 2018 roku.  

c. utrzymywanie bieżącego kontaktu z zespołem naukowym projektu w celu ewaluacji procesu 
badawczego i narzędzia badawczego, 

d. informowanie władz danej uczelni o postępach w projekcie oraz rezultatach badania, 
e. wzięcie udziału w dwóch szkoleniach on-line przygotowujących do poprawnego wykonania w 

środowisku absolwentów uczelni artystycznych powyższych zadań, określonych w ust. 1 lit. a-e 
powyżej, które odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 26 maja w 2017 roku i nie późniejszym niż 
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31 maja w 2018 roku. Szkolenia odbędą się w trybie webinarium, czas trwania jednego szkolenia - 3 
godziny zegarowe w tym dwie przerwy 15 minutowe.  

2. Przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie w związku z realizacją projektu w ramach Porozumienia 
dotyczącego monitorowania losów absolwentów uczelni artystycznych z dnia 2 grudnia 2014 roku, 
finansowanego w latach 2016-2018 z dotacji MKiDN w ramach programu Ministra „Obserwatorium 
Kultury” 

§ 2 

1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście w następujących terminach: 
w roku 2017 - od daty podpisania do 23 lipca 2017 roku,  

w roku 2018 – od 1 stycznia 2018 do 22 lipca 2018 roku. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, zgodnego z wiedzą i doświadczeniem zawodowym 

wykonania przedmiotu umowy, przy dołożeniu należytej staranności. 
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
4. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 

a) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

b) wystąpienia zdarzeń określonych jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 3 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy łączne 
wynagrodzenie brutto w wysokości ……….…….. zł (słownie ………………………………………………….. zł). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch równych częściach. Każda część wynagrodzenia zostanie 
zapłacona po wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1 umowy  
w wysokości ………………………… zł brutto (słownie …………………………………………………………………… zł) na 
podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot 
umowy został wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania Dzieła przez 
Zamawiającego na rachunku. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem otrzymania przez 
Zamawiającego rachunku, nie później niż na 7 dni przed terminem wypłaty (terminy wypłat: 10 lub 28 
każdego miesiąca). 

5. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.  
6. Jeżeli płatność w postaci transzy od MKiDN, wynikająca z umowy dofinansowania Nr 08004/16/FPK/NCK 

nie wpłynie na konto Zamawiającego, strony dopuszczają opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia do czasu 
otrzymania środków, a Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za opóźnienie w wypłacie tego 
wynagrodzenia. 

§ 4 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich w związku z wykonaniem dzieła ponosi Wykonawca. 

§ 5 

1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% części wynagrodzenia 
umownego brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.   

2. W przypadku niewykonania lub innego nienależytego wykonania  przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
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umownego brutto.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy 

– niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub niedotrzymania innych warunków umowy – po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu mu w tym celu 
dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym 
upływie tego terminu. Rozliczenie za wykonaną prace i  poniesione wydatki nastąpi na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający może złożyć Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 5 dni od 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

7. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.  
W takim przypadku kary umowne nie będą stosowane. 

§ 6 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą 

 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 

w celu realizacji niniejszej umowy. 

§ 7 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Sprawy nieuregulowane umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.  
3. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
4. Załącznikiem do umowy jest ankieta osobowa Wykonawcy.  

§ 8 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                                                            Wykonawca   
     

 

 

 

 


