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WZÓR UMOWY  

 

 

zawarta w dniu …………………  w ………………….. pomiędzy: 

 

Gminą Charsznica, z siedzibą ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, ……………., NIP ……………………, REGON …………… 

reprezentowaną przez: 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a   

……………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą  

……………………………………………………….REGON:…………., NIP…………….., reprezentowaną przez: 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji aplikacyjnej projektu: „Podniesienie poziomu edukacji na terenie Gminy Charsznica ”, 

zgodnie z wytycznymi naboru wniosków do Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , obejmującej: 

a) Wniosek wraz z załącznikami formalnymi 

b) Koncepcję Projektu wraz z Analizą Ekonomiczno – Finansową  

c) Opis Techniczno – Funkcjonalny w zakresie narzędzi TIK wspierających proces nauczania 

 

zwanej dalej: Dokumentacją.  

2. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie nie później niż 5 dni do dnia zakończenia 

konkursu w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków. 

 

 

      §2. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty. Do 

obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przygotowanie w terminie Dokumentacji w oparciu o dokumenty, informacje, wyjaśnienia 

udzielone przez Zamawiającego; 

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o brakujących danych, dokumentach, informacjach 

koniecznych dla opracowania Dokumentacji; 

c) udzielanie Zamawiającemu informacji o postępie wykonywania umowy, informowanie o 

dostrzeżonych przeszkodach w opracowaniu Dokumentacji, które mogą wpłynąć na terminowość 

wykonania umowy; 

d) w przypadku samodzielnego uzupełniania Dokumentacji przez Zamawiającego – przedstawienie 

Zamawiającemu wraz z Dokumentacją listy braków;  
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e) na wniosek Zamawiającego, przygotowywanie dla Zamawiającego projektów odpowiedzi na 

zapytania lub wezwania Instytucji upoważnionej do przyznania dofinansowania w sprawie 

wniosku. 

2.  Ponadto do zadań Wykonawcy należy:  

1) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami formalnymi, w aktualnie 

obowiązującej wersji Generatora Wniosków o dofinansowanie,  i dostarczenie go do siedziby 

Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik w formacie xml - 

wygenerowany z Generatora Wniosków o dofinansowanie) i w dwóch egzemplarzach w wersji 

pisemnej (wydruk w formacie A4). Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być 

przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadami i 

wytycznymi RPO WM dla Poddziałania 10.1.3. 

2) Przygotowanie Koncepcji Projektu oraz Opisu Techniczno – Funkcjonalnego w zakresie narzędzi TIK 

wspierających proces nauczania, analizę ekonomiczno - finansową i dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik PDF, Microsoft 

Office lub równoważne; analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel) i w 

dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej (wydruk w formacie A4). Powyższe dokumenty powinny być 

przygotowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się projektów ubiegających się o dofinansowanie z 

RPO WM dla Poddziałania 10.1.3 i powinny zawierać: 

a) analizę możliwości organizacyjnych i techniczno - funkcjonalnych, 

b) analizę ekonomiczną działań inwestycyjnych, 

c) oszacowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem Projektu. 

3. Standardy wykonania przedmiotu umowy określają w szczególności : 

1) regulamin konkursu, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków, 

2) uszczegółowienie RPO WM na lata 2014-2020 

3) przepisy i normy prawa polskiego, a w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Prawa zamówień publicznych  

4) pozostałe dokumenty, do których odsyłają w/w wskazane dokumenty. 

4. W ramach ceny zaoferowanej w ofercie Zamawiający wymaga współdziałania Wykonawcy w zakresie 

dokonania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wskazanych przez Instytucję 

Zarządzająca na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 

§3. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Wykonawcą w celu wykonania umowy, a w 

szczególności do: 

a) przekazania Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów oraz wyjaśnień koniecznych do 

prawidłowego opracowania Dokumentacji; 

b) niezwłocznego udzielania odpowiedzi na wnioski Wykonawcy o informacje, dokumenty lub 

wyjaśnienia, tj. nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że z uwagi na obowiązujące terminy 

lub charakter braku konieczna jest szybsza odpowiedź; 

c) niezwłocznego, tj. nie później niż w następnym dniu roboczym, przekazywania Wykonawcy 

korespondencji z Instytucją upoważnioną do przyznania dofinansowania, dotyczącej wniosku, 

odnośnie której Wykonawca na polecenie Zamawiającego ma przygotować odpowiedź,;  

d) złożenia Dokumentacji do Instytucji upoważnionej do przyznania dofinansowania w terminie.  

 

§4. Odbiór 

1. Kompletna Dokumentacja, w ostatecznej wersji, zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie 

określonej w §2ust.2. 
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2. Zamawiający może w ciągu 1 dnia roboczego zgłosić zastrzeżenia do Dokumentacji. Skuteczne zgłoszenie 

zastrzeżeń musi zawierać opis i uzasadnienie. Brak zastrzeżeń w tym terminie oznacza przyjęcie 

Dokumentacji bez zastrzeżeń.  

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca dokona poprawek w ciągu 3 dni roboczych i w tym terminie 

dostarczy Zamawiającemu poprawioną Dokumentację.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń nieistotnych (niewpływających na ocenę formalną lub merytoryczną Dokumentacji) 

nie uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia Dokumentacji, a Wykonawcę zobowiązuje do  

poprawienia Dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 3.  

5. Projekty pism, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. e, będą przekazywane Zamawiającemu pocztą 

elektroniczną w formie plików edytowalnych [.doc]. 

 

§5. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi …………………PLN brutto z VAT. 

2. Wynagrodzenie płatne jest w częściach, według następujących zasad: 

a) Część 1: kwota ……., tj. 15% wynagrodzenia określonego w ust.1, powyżej jest płatna po 

przekazaniu Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1. Podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT za wykonanie usługi objętej umową jest dostarczenie przedmiotu 

umowy Zamawiającemu w miejscu i formie określonej w niniejszej umowie. 

b) Część 2: kwota ….., tj. 85% wynagrodzenia określonego w ust.1 powyżej, jest płatna po 

potwierdzeniu lub ogłoszeniu, w tym zamieszczeniu na stronie Internetowej lub przesłaniu pocztą 

elektroniczną,  lub zawiadomieniu w innej formie, o pozytywnej ocenie merytorycznej złożonego 

wniosku przez Instytucję upoważnioną do przyznania dofinansowania albo równoważnym 

komunikacie, z którego wynika, że wniosek jest poprawny merytorycznie. Na tej podstawie 

Wykonawca wystawi fakturę VAT. 

3. Kwoty określone w ust. 1 i 2 są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. 

4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu należytego informowania Zamawiającego co do 

kwestii dotyczących terminów rozliczeń oraz dostarczenia wszelkich dokumentów rozliczeniowych, w tym 

prawidłowo wystawionych faktur oraz wszelkich działań przewidzianych prawem w celu doprowadzenia do 

faktycznego, terminowego otrzymania należnych płatności od Zamawiającego.    

6. Jeśli Zamawiający ze swojej winy nie złoży opracowanej Dokumentacji do Instytucji upoważnionej do 

przyznania dofinansowania w terminie albo nie złoży uzupełnień, w wyniku czego wniosek nie będzie 

poddany ocenie, oraz w przypadku gdy negatywny wynik oceny formalnej jest wynikiem niedopełnienia 

obowiązków Zamawiającego, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt b), jest należne Wykonawcy. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości i o ile Strony na piśmie nie uzgodnią inaczej, kwestia przyznania dofinansowania 

przez Instytucję upoważnioną do przyznania dofinansowania jak i  zawarcia przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie, pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na 

warunkach opisanych w ust. 2. 

 

§6. Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy, w tym pełną 

odpowiedzialność za rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli 

wynikło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym m.in.:   

a) siły wyższej, 

b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie 

przepisów; 
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c) nieudzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego w odpowiednim terminie informacji, wyjaśnień 

lub dokumentów istotnych dla realizacji umowy, wskazanych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody potencjalne lub jakąkolwiek utratę korzyści, przychodów czy zysków przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu Dokumentacji – w wysokości 0,01% wynagrodzenia, wskazanego w § 5 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w dostarczeniu poprawionej Dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 3 – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w poprawieniu Dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 4 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia, 

wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - w wysokości 50% wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 1. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający –w wysokości 50% wynagrodzenia, wskazanego w §5 ust. 1.  

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.  

 

§7. Licencja 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1, udziela Zamawiającemu licencji 

niewyłącznej, na Dokumentację, z przeznaczeniem na cele związane z projektem opisanym w §1 ust. 1, na 

okres 5 lat, bez prawa do jej wypowiedzenia, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie niżej określoną techniką egzemplarzy 

Dokumentacji: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

utrwalanie techniką zapisu magnetycznego oraz techniką zapisu cyfrową, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera; 

b) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w inny sposób - publiczne udostępnianie 

Dokumentacji lub jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym lub wykorzystywanie w materiałach dotyczących Zamawiającego w formie 

druku, w Internecie, w prezentacjach multimedialnych. 

 

§ 8 Poufność 

1. Strony zobowiązują się w okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, zachować w 

tajemnicy informacje poufne drugiej Strony, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne Strony lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 

do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.   

2. Ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych dotyczących drugiej Strony, w których posiadanie Strona 

weszła w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dopuszczalne jest jedynie na podstawie 

bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, nakazu sądu lub organu administracji publicznej tylko w 

zakresie niezbędnym dla wykonania nałożonego przepisem prawa lub uprawnionym nakazem obowiązku. 

3. Udostępniając informacje, o których mowa w postanowieniach ust. 1 lub 2, Strona zobowiązana jest 

poinformować odbiorcę o obowiązku zachowania ich w poufności, a gdy ujawnienie nie następuje za 

zgodą drugiej Strony – powiadomić pisemnie tę Stronę o ujawnieniu informacji. 

4. Zastrzeżenia, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu, nie obejmują: 

a) informacji ujawnionych wcześniej za zgodą drugiej Strony, 

b) informacji uzyskanych w sposób zgodny z prawem od osób trzecich, 

c) informacji powszechnie znanych i dostępnych. 
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§9. Wygaśnięcie umowy 

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy, jeśli druga Strona dopuszcza się naruszenia istotnych 

obowiązków umownych i Strona ta została wezwana do usunięcia naruszeń w dodatkowym terminie co 

najmniej 3 dni roboczych, który bezskutecznie minął. Za istotne obowiązki umowne uważa się w 

szczególności dostarczenie Dokumentacji w terminie, a także terminowe dostarczanie Wykonawcy 

informacji, wyjaśnień lub dokumentów istotnych dla realizacji umowy.  

2. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§10. Korespondencja 

1. Bieżąca korespondencja między Stronami w sprawach realizacji umowy odbywać się będzie przede 

wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Strony wyznaczają do kontaktu następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację umowy i 

uprawnionych do podejmowania decyzji w tych sprawach:  

Zamawiający: ………………………………………. 

Wykonawca: ………………………………………... 

3. Wiadomości przesyłane do innych przedstawicieli Stron w związku z realizacją umowy, powinny być 

przesyłane równocześnie do wiadomości osób wskazanych w ust. 2. 

4. Oświadczenia lub zawiadomienia wymagane przepisami prawa, wymagają dla swojej skuteczności 

zachowania formy pisemnej i powinny zostać dostarczone osobiście lub wysłane za potwierdzeniem 

odbioru. W razie niepodjęcia przesyłki poleconej w terminie, datę pierwszego awizowania uważa się za 

datę doręczenia. 

 

§11. Postanowienia końcowe 

1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne 

nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

4. Wszelkie spory związane z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

                                        ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  

 

  

 


