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UMOWA Nr  … /DWB/IP/2010          

W dniu ..................  2010 r. w Warszawie na podstawie decyzji nr …/DWB/IP/2010      
z dnia  .........................2010 r. została zawarta umowa pomiędzy: 
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  zwanym dalej "Ministrem", reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………………………….,
obsługę umowy prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, Regon 140533156,  NIP 7010014467  zwane dalej "Ministerstwem" , a 

 	
	
(nazwa i adres podmiotu, dane dotyczące rejestru, NIP, REGON, tel. /e-mail)
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
1.....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
 1
	Umowa określa warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania projektu pt.: „………………………………………”  przyjętego do finansowania w ramach programu „Index Plus” ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 8 listopada 2010 r. (M. P. Nr 86, poz. 1012) .
	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu zgodnie z harmonogramem wykonania projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „harmonogramem”.
	Wykonawca zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o otrzymanym dofinansowaniu w materiałach wydawanych w związku z realizacją projektu.

 2
Termin rozpoczęcia realizacji projektu, o którym mowa w  1 ust. 1 umowy, strony ustalają na   dzień zawarcia umowy, a zakończenia na dzień 31 grudnia 2011 r.
 3
	Na realizację projektu Minister przyznał środki finansowe w wysokości …………… zł, słownie …………………… złotych.

W celu wykonania umowy Ministerstwo dokona przelewu środków finansowych na rachunek podstawowy Wykonawcy w ................................................................................ nr.......................................................................... jednorazowo po zawarciu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji księgowej umożliwiającej prawidłowe rozliczenie poszczególnych prac objętych umową. 
Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wydatkowanie tych środków zgodnie z umową.

 4
	Zmiana warunków realizacji umowy, może zostać dokonana  w drodze aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy.
	Za zmianę warunków realizacji umowy nie uważa się dokonanego zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach harmonogramu o nie więcej niż 15 % kosztów ogółem, jeżeli zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu.
	Wykonawca nie może żądać waloryzacji przyznanych środków finansowych.


 5
	Wykonawca składa raport końcowy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”. 
	Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Raport końcowy zawiera opis merytoryczny wykonanych prac i rozliczenie finansowe.
§ 6. 
 1. Niezłożenie raportu końcowego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2, lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i do żądania zwrotu całości przekazanych środków wraz z  odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu. 
2. Raport końcowy z realizacji projektu jest oceniany przez zespół powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
3. Ocena raportu końcowego z realizacji projektu zawierać będzie wnioski o uznanie umowy za:
	1)	wykonaną;
	2)	niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową;
3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową  i z wezwaniem do zapłacenia kary umownej.
4. Na podstawie oceny raportu końcowego z realizacji projektu, Ministerstwo dokonuje rozliczenia umowy. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Ministra.
§ 7. 
Wystąpienie znaczących opóźnień w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu stanowi podstawę do odstąpienia przez Ministra od umowy i do żądania zwrotu przekazanych środków.
 8
	Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa otrzymanych i niewykorzystanych środków finansowych w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, określonego w  2. Od środków niewykorzystanych zwróconych po tym terminie nalicza się odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ich zwrotu.
	W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zwróci na rachunek bankowy Ministerstwa tę kwotę w terminie 14 dni od dnia ustalenia przez Ministra wykorzystania środków na cel inny niż określono w umowie wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od dnia stwierdzenia przez Ministra niezgodnego 
z umową wykorzystania tych środków finansowych do dnia ich zwrotu.  
	Należności wynikające z rozliczenia umowy Wykonawca wpłaci w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma rozliczającego stanowiącego wezwanie do zapłaty na rachunek bankowy Ministerstwa, o którym mowa w  10 ust. 3 umowy.



§ 9
1. Umowę uznaje się za wykonaną w przypadku:
	wykonania zakresu rzeczowego umowy, określonego w harmonogramie oraz wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

wykonania zakresu rzeczowego umowy, określonego w harmonogramie oraz niewykorzystania części środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu pod warunkiem ich zwrotu w trybie  § 8 ust. 1.
2. Umowę uznaje się za niewykonaną w całości lub w części w przypadku:
	niewykonania w całości lub części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w harmonogramie,

nie złożenia w Ministerstwie raportu końcowego, o którym mowa w § 5 umowy, 
wykorzystania przekazanych środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1, niezgodnie z przeznaczeniem.
 10
	Minister zastrzega sobie prawo kontroli realizacji projektu stanowiącego przedmiot umowy. 
	W przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji projektu, nadmiaru przekazanych środków lub naruszenia zasad gospodarki finansowej przez Wykonawcę, Minister zastrzega sobie prawo niezwłocznego rozwiązania umowy i żądania zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu. 

Wpłaty wynikające z wykonania postanowień  8 i § 9 ust. 2 umowy Wykonawca przekaże na konto Ministerstwa nr NBP O/O Warszawa nr 03 1010 1010 0032 5822 3000 0000 do dnia 8.01 roku następnego, a po tym dniu na konto nr NBP O/O Warszawa nr 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000.
	W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie odrębnych przepisów, że przekazany raport nie został sporządzony prawidłowo lub jest nierzetelny, Minister może zarządzić ponowne dokonanie oceny wykonania i rozliczenia finansowanego projektu.

§ 11.
1. Umowa może być rozwiązana przez Ministra ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1)	wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1 na cele inne niż określone w umowie; 
2)	nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu, stwierdzonego na podstawie kontroli; 
3)	nieterminowego lub nienależytego wykonywania realizacji wniosków i zaleceń Ministra, w tym nieusunięcia uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli bądź czynności sprawdzających w terminie wyznaczonym przez Ministra; 
4)	niepoddania się czynnościom kontrolnym i sprawdzającym. 
2.	Podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, stanowią wyniki kontroli wykonania umowy, przeprowadzonej przez Ministra oraz ocena realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.  
§ 12.
1.  Minister ma również prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 
1)	zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
2)	wszczęto postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy; 
3)	wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie naprawcze;
4) wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy lub zajęto wierzytelności wynikające z niniejszej umowy;
5)	 Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
6) Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających realizacji umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Ministra o wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 1. 
3. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może wystąpić do Ministra z wnioskiem o dokonanie zapłaty udokumentowanych i uzasadnionych kosztów wykonanej części pracy objętej projektem.
 § 13.
1.  Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 
2.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister zobowiązany jest do zapłaty udokumentowanych i uzasadnionych kosztów wykonanej części pracy objętej projektem.
 14.
W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) złożenia raportu końcowego;
2) zwrotu na konto Ministerstwa, o którym mowa w   10 ust. 3, niewykorzystanych środków finansowych;
3) wpłaty na konto Ministerstwa, o którym mowa w   10 ust. 3, środków finansowych wynikających z rozliczenia umowy.

 15.
Wierzytelności wobec Ministra wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody Ministra.
 16.
	Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory wynikające na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Ministra. 
 17.
	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Minister, a jeden Wykonawca.

Zmiana warunków umowy może być dokonana w formie aneksu, sporządzonego na wniosek stron umowy złożony nie później niż miesiąc przed zakończeniem jej realizacji.

                        MINISTER 							       WYKONAWCA
NAUKI  I  SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
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1. ..............................................
(podpis i pieczęć służbowa)

(podpis i pieczęć służbowa)
2. ...............................................

2. ...............................................
(podpis i pieczęć służbowa)

(podpis i pieczęć służbowa)
3. ...............................................

3. ..............................................
(pieczęć)

(pieczęć )





ZAŁĄCZNIK Nr 1 do umowy Nr ………………… 
PLANOWANY HARMONOGRAM WYKONANIA UMOWY 



Lp.
Nazwa i opis projektu
Planowany termin
Planowane koszty realizacji
(zł)



Rozpoczęcia realizacji projektu
Zakończenia realizacji projektu
Ogółem
W tym ze środków finansowych na naukę

1
2
3
4
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Razem: 
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                                                                                                                                                    .........................
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