UMOWA Nr [#Umowa Numer]/PWK/lK
z dnia [#Umowa Data] r.
dotycząca dofinansowania zadania w ramach
PROG RAM U WI E LOLETN I EGO KU LTU RA+ PRI ORYTET,, BI BLIOTEKA+
I N FRASTRU KTU RA BI BLIOTEK"
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budzetu
państwa

zawarta w Krakowie, pomiędzy:
Ministrem KulturyiDziedzictwa Narodowego, zwanym dalej
reprezentuje Grzegorz Gauden - Dyrektor lnstytutu Książki

,,Zlec e n iod awcą",

którego

a [#Wnioskodawca Nazwa]

adres:

ul.

[#Wnioskodawca

Adres Ulica] [#Wnioskodawca Adres

NrDomuNrlokalu],

[#Wnioskodawca Adres KodPocztowy] [#Wnioskodawca Adres Miejscowosc]
Nr NIP: [#Wnioskodawca NIP]
Nr Regon: [#Wnioskodawca REGON]

zwanymdale),,Zleceniobiorcą",któregoreprezentujeosobaupowaznionadoskładania
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorcy:
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1. Na podstawie Uchwały Nr L76/20I0 Rady Ministrów z dnia t2października 2010 r' w sprawie

ustanowienia programu wielo|etniego Kultura+ oraz $ 1- Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia
]. września 2005 r. w sprawie zakresu zadan objętych mecenatem państwa, szczegółowego
trybu skladania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania
udzielonych dotacji (Dz.U' zŻo05 r.Nr I77,poz,1'474zpoźn' zm.) wydanego na podstawie art.
9a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (Dz. U' z 2001' r' Nr 1-3, poz.
L23 z poźn zm.) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące
zadanie:
[#Zadanie Nazwa]

2. Zleceniobiorca oświadcza, że na realizację zadania określonegow ust. t przeznaczy wkład
własny ołącznej wartości,...'Zł , w tym środkifinansowe w kwocie ''..'złzabezpieczone na ten
cel przez Zleceniobiorcę, oraz środkirzeczowe w postaci własnościnieruchomości o wartości
_ V.18 i v.20 _v.21
".... zł. Przez wkład wlasny rozumie się środkiopisane w punktach V.16
regu la mi nu priorytetu.

o którym mowa w ust. 1,
środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa
3" Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy na realizację zadania,

zwane dalej ,,środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego", w kwocie:
[#Umowa Kwota] zł (słownie: [#Umowa KwotaSlownie]) z rozdziału:
- [#3# Rozdzial Kod], paragraf : [#3# Paragraf Kod] w kwocie [#3# Kwota]
4. Zleceniobiorca oświadcza, ze całkowity koszt zadania (w kwocie brutto, tj z podatkiem VAT)

wynosi ..''.

zł.

5. Przyznane środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ o których mowa W
ust.3, stanowią ''.'.%całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w ust' 4(sposob obliczonio:
*
d ofi n o n s ow o n i e L00/całkow i ty koszt za d a n i o ).
6. W przypadku zmniejszenia przez Zleceniobiorcę całkowitego kosztu zadania, o którym mowa

w ust' 4, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokośćprzyznanych przez Zleceniodawcę
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o których mowa w ust' 3,
Zleceniobiorca zobowiązuje się, bez wezwania, zwrocic w terminie L4 dni od dokonania
zmniejszenia całkowitego kosztu zadania, na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany W $ 2,
roŻnicy między przYznaną kwotą środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a kwotą zmniejszoną proporcjonalnie do zmiany całkowitego kosztu zadania. od
kwot zwróconych po tym terminie, Zleceniobiorca zobowiązuje się, bez wezwania, przekazać
Zleceniodawcy odsetki w wysokości określonej jak dla zaległościpodatkowych, liczone od dnia
następującego po dniu, w którym upłynąłtermin zwrotu.
7. Termin wykonania zadania ustala się od dnia [#Umowa TerminRozpoczeciaZadania] r. do dnia

[#Umowa TerminZakonczeniaZadania] r. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocą
obowiązujacą od dnia [#Umowa TerminRozpoczeciaZadania] r.

z harmonogramem określonym We wniosku o
przY
zobowiązuje się przezn aczYc|
czym
Zleceniobiorca
zadania,
dofinansowania
- środkifinansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego W kwocie
zł na wydatki
poniesione w okresie od ................. do ....,.,........
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego W kwocie ......','' zł na wydatki
poniesione w okresie od ................. do ...............
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego W kwocie ..'''...'' zl na wydatki
poniesione w okresie od "................ do ....,....,.....
B. Zadanie zostanie wykonane zgodnie

9. Szczegółowe terminy, zakres iwartośćkolejnych etapów zadania w częścirealizowanej ze

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określonyjest W
harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania, stanowiącym załącznik nr ]- do niniejszej
umowy.

1".
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Przyznane środkifinansowe Ministra Kultury

i

Dziedzictwa Narodowego będą
przekazane f przekazywane przez Zleceniodawcę z rachunku bankowego nr:
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

n

r

...

. . . . . . . . .

..

w banku
.. r. (jednorazowo)1
a) w terminie do .............
b) w terminie do ..,.........,........... r. (l transza)2
c) wterminie do........................ r. (lltransza) po uprzednim rozliczeniu ltranszy2
d) wterminie do........................ r. (llltransza) po uprzednim rozliczeniu lltranszy2

2. Zleceniodawca przekaże środki,o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu od Zleceniobiorcy
pisemnej informacji o zaistnieniu czynników uprawdopodabniających wykorzystanie
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, W tym informacji o
podpisaniu umowy z wykonawcą zadania (w przypadku robót budowlanych, dostaw i usług,
dla których jest ona wymagana) lub innej informacji o dokonaniu wyboru wykonawcy
zadania (w przypadku, gdy nie jest konieczne podpisywanie umowy w celu wydatkowania
środków).

s3
Zleceniobiorca oświadcza, Że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zadania oraz dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym0i
technicznym do jego wykonania.

5ą

].. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie regulaminem priorytetu i
zlożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania'
2' Zleceniobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia parametrów zadania określonych
regulaminem priorytetu i wnioskiem o dofinansowanie zadania.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się umieścićw sposób trwały w widocznym miejscu budynku
tablicę z napisem,,tnwestycję/modernizocję/remont zrealizowano w ramqch Programu
Wieloletniego Kulturo+ Priorytet Biblioteka+ lnfrostrukturo bibliotek" idatą zakończenia
zadanialoddania ob|ektu do uzytkowania oraz utrzymać jąprzez okres 5lat po zakończeniu i
rozliczeniu zadania.

ss

Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanych na
realizację zadania, opatrywania klauzulą ,,płotne ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwo Narodowego" dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego oraz
przechowywania ich przez okres 5lat po zakończeniu irozliczeniu zadania.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zadania W sposób
umożliwiający okresową ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym ifinansowym.
]..

5o

Zleceniobiorca przekaze na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w $ 2, w terminie do
dnia 1-5 następnego miesiąca po rozliczeniu każdego etapu zadania, środkiwynikające zrożnicy
odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego przekazanych przez Zleceniodawcę a kosztami prowadzenia rachunku
bankowego ( prowizje, opłaty).
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uzyskane w związku z realizacją zadania będą wyższe od kosztów jego
realizacji, ZlecenIobiorca zobowiązuje się powiadomić o tym Zleceniodawcę w ciągu 7 dni od
daty ich uzyskania wraz z pisemną propozycją zmniejszenia kwoty przyznanych środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub innego zagospodarowania tych
przychodów - propozycja Wymaga pisemnej zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2' Jeżeli przychody

3. Przychody, o których mowa w ust'
określonych w regulaminie priorytetu.

2,

mogą zostać przeznaczone tylko na realizację zadań

6. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca nie poinformuje Zleceniodawcy o wszystkich przychodach
uzyskanych w związku z realizacją zadania, zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach
publicznych dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości'
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1. Zleceniobiorca, w terminie do 15 dni po upływie każdego półrocza realizacji zadania,
zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy raportu częściowego z wykonania zadania,
zawierającego informacje określone W punkcie Vlll. z.L
2.2 regulaminu priorytetu,
sporządzonego według Wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Złozenie poprawnego
raportu częściowego z realizacji zadania jest warunkiem przekazania kolejnej transzy
dofina nsowa nia.

2. Zleceniobiorca, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego W 5 1 ust. 7 jako termin końcowy

wykonania zadania, zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy raportu końcowego z
wykonania zadania, zawierającego informacje określonew punkcie Vlll. L'L _ L.2 regulaminu
priorytetu, sporządzonego według Wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
zawierającego m.in szczegółowy wykaz zadeklarowanych We wniosku i osiągniętych
parametrów zadania opisanych W punkcie Vll' 4. regulaminu priorytetu iw kryteriach
Certyfikatu Biblioteka+ stanowiących załącznik nr ]- do regulaminu priorytetu.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do corocznego przedstawiania Zleceniodawcy sprawozdania z

osiągnięcia/utrzymania zadeklarowanych We wniosku parametrów zadania, opisanych W
punkcie Vll. 4. regulaminu priorytetu, w punkcie Vl. 6 wniosku o dofinansowanie i w kryteriach
Certyfikatu Biblioteka+ stanowiących załącznik nr ]- do regulaminu priorytetu, począwszy od
pierwszego pełnego roku po zakończeniu irozliczeniu zadania, przez okres 5 kolejnych lat, do
dnia 31 marca kazdego roku za rok poprzedzający, według stanu na dzień 31 grudnia tego roku
(

poprzedzającego).

4. Raporty i sprawozdania, o których mowa w ust' L - 3, podpisują osoby upowaznione do
reprezentowania Zleceniobiorcy; o zachowaniu terminów decyduje data stempla pocztowego
nadawczego.

5. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę ostatniego
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3; Zleceniobiorca zostanie poinformowany o wykonaniu
umowy na adres e-mail wskazany we wniosku.

6. Za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu złozenia raportów i sprawozdań, o których
mowa ust. 1 - 3, Zleceniodawca może żądaćkary umownej w wysokości0,0t % udzielonych
środków.
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Zleceniodawca sprawuje kontrolę wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę W zakresie
określonym pu nkcie lX.2 regula minu priorytetu.
1.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni przedstawiciele Zleceniodawcy
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla
oceny realizowanego zadania, orazżądac udzielenia ustnie lub na piśmieinformacji dotyczących
zadania.

3. Zleceniobiorca na ządanie kontrolującego zobowiązuje się niezwlocznie dostarczyć

lub
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie
określonym przez kontrolującego.
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I.Przekazane środkifinansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określone w $

]. ust.

3, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystać na działania prowadzone w okresach ustalonych
51 ust. 7 i B, poprzez realizację wszystkich płatności(w tym podatków i świadczeń od

wynagrodzeń).

i rachunki, które zostały opłacone ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego poza okresami ustalonymi 51 ust. 7 i B, a także opłacone z wkladu
własnego Zleceniobiorcy po terminie zakończenia zadania ustalonym w 51 ust' 7, nie będą
zaliczone na poczet kwoty, o której mowa w 9 L ust" 4.
2. Faktury

3. Srodki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niewykorzystane w okresie, o
którym mowa w ust. ]-, także w przypadku, gdy nastąpiło to w wyniku zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania, Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrocic w terminie do 14 dni od terminu
zakończenia zadania / każdego etapu zadania finansowanego odrębną transzą dotacji, na
rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany W 5 2. od kwot zwróconych po tym terminie,
Zleceniobiorca zobowiązuje się, bez wezwania, przekazać Zleceniodawcy odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległościpodatkowych, liczone od dnia następującego po dniu, w którym
upłynąłtermin zwrotu.
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W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie umowy i za które
Strony nie ponoszą odpowiedzialności, umowa moze być rozwiązana na mocy porozumienia
Stron, w którym zostaną określone m.in. skutki finansowe iewentualny zwrot środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, nie zlożenia W wymaganych

terminach raportów isprawozdań, o których mowa W s B ust. 1_3 oraz nie osiągnięcia/nie
utrzymania parametrów zadania określonychregulaminem priorytetu i wnioskiem o
dofinansowanie zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2' W przypadku rozwiązania umowy wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.
]., Zleceniodawca określi kwotę do zwrotu środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległościpodatkowych,

liczonymi

od dnia

Dziedzictwa

Na

przekazania Zleceniobiorcy środków finansowych Ministra Kultury

i

rodowego.

$rs

W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r'
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r' Nr ].57, poz' t24o z poźn. zm.) w zakresie dotyczącym
dotacji udzielanych z budzetu państwa.
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1. W przypadku uzyskania przez Zleceniobiorcę na podstawie obowiązujących przepisów zwrotu

podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków, o których mowa W 5 1 ust. 3,
zobowiązuje się on do zwrotu równowartości otrzymanych lub rozliczonych w deklaracji VAT-7
środków finansowych na rachunek Zleceniodawcy wskazany W $ 2 w terminie ]-4 dni od
otrzymania zwrotu lub rozliczenia podatku.

W zakresie zwrotu podatku VAT, o którym mowa W ust' 1-, stosuje się przepisy ustawy o
finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
2"

].. Prawa i obowiązki Stron wynikające z

Srs

treścininiejszej umowy nie mogą być przenoszone na

osoby trzecie.
2. Do zamowień na dostawy, usługi i na roboty budowlane opłaconych ze środków finansowych

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować przepisy

ustawyzdnia29stycznia2004r'-PrawoZamówieńPublicznych(t'j.Dz.U.2010r.Nr1L3,poz'
759 z poźn. zm').
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].. W trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przeniesienia wydatków między
poszczególnymi pozycjami kosztorysu na zasadach ustalonych w punkcie v'25-26 regulaminu
priorytetu.
2' Zleceniobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o potrzebie
sporządzenia aneksu do umowy odpowiednio przed terminami zakończenia zadania lub jego
częściokreślonymi w $ 1- ust.7 i 8.

Srz

lntegralnymi częściamininiejszej umowy są:
a) regulamin Programu Kultura+ Priorytet Biblioteka+ lnfrastruktura bibliotek", zwany w treści
niniejszej u mowy regulami nem priorytetU, wraz ze wszystki mi załączni ka mi;
b) wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami złożonyprzez7leceniobiorcę;
c) załącznik nr ]- do niniejszej umowy - harmono1ram rzeczowo-finansowy zadania w części
finansowanej z dotacji;
d) załącznik nr 2 do niniejszej Umowy - formularz raportu częściowego/końcowego z realizacji
zadania.
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W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy 27 sierpnia 2009 r'

finansach publicznych (Dz. U. zŻ009 r. Nr ]-57, poz'1'240zpoźn'zm.).
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o

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

