
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
UMOWA    Nr  ……/ - WZÓR 

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

Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie,  

ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

NIP: 991-02-27-426 

reprezentowanym przez Panią Dyrektor  - Jadwigę Konieczniak  

zwanym w dalszej części Zamawiającym lub Wnioskodawcą 

 

a  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

o treści następującej: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: 

Doradztwo techniczne i finansowe projektu pn.: Rewitalizacja obiektu 

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie podniesienie standardu  

i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących 

względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach RPO WO 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające  

z Lokalnych Planów Rewitalizacji. 

2. Zakres prac objętych umową obejmuje w szczególności: 

a) monitorowanie założeń finansowych projektu, zgodnie z harmonogramem płatności i 
przepływów finansowych oraz okresem realizacji projektu,  

b) przygotowanie i prowadzenie w imieniu Wnioskodawcy dokumentacji dotyczącej rozliczenia 
finansowego projektu, 

c) rozliczanie, gromadzenie i opisywanie dokumentów finansowych w ramach realizacji 
projektu,  

d) konsultacje w zakresie procedur obowiązujących Wnioskodawcę związanych z obsługą 
Projektu,  

e) organizację współpracy i doradztwa w sprawach urzędowych w celu uzyskania 
niezbędnych opinii,  

f) ocenę prawidłowości wykonanych działań,  
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g) ewentualne przygotowanie zmian do projektu zgodnie z aktualnym postępem prac i 
ewentualnymi zaleceniami instytucji rozliczającej projekt,  

h) raportowanie i sprawozdawczość wymaganych przez IP/IZ, kwalifikowalności ponoszonych 
wydatków projektu. 

i) współpracę z Zamawiającym. 

 

§ 2 

Współdziałanie, Obowiązki i odpowiedzialność 

 

1. Strony zobowiązane są współdziałać przy realizacji niniejszej umowy. W szczególności 

celem należytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje 

się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich wymaganych przez Wykonawcę dokumentów i 

informacji, koniecznych w ocenie Wykonawcy do wykonania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający jest odpowiedzialny za przekazanie Wykonawcy w stosownym czasie 

wszystkich koniecznych oświadczeń, danych i informacji, jak też za ich rzetelność, 

dokładność i kompletność.  

3. Usługi Doradcze wykonane zostaną na podstawie i w oparciu o dane, dokumenty oraz 

informacje przedstawione przez Zamawiającego, który ponosi pełną odpowiedzialność za 

ich zgodność ze stanem prawnym i faktycznym.  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do 

świadczenia Usług Doradczych. Wykonawca zobowiązuje się realizować Usługi Doradcze 

z zachowaniem należytej staranności i wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu oraz 

w zgodzie z przepisami prawa. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego lub nieprawidłowego 

postępowania oraz zaniechania Zamawiającego przed uzyskaniem dofinansowania, a które 

to postępowanie oraz zaniechanie Zamawiającego mają związek ze świadczonymi przez 

Wykonawcę Usługami Doradczymi. 

6. W celu zapewnienia jak najbardziej kompleksowego i skutecznego wykonania Usług 

Doradczych, wszelka korespondencja i kontakt z jednostkami odpowiedzialnymi za 

przyjmowanie i rozpatrywanie dokumentacji rozliczeniowej, będzie odbywała się również za 

pośrednictwem Wykonawcy. 

7. Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczać Wykonawcy kopie wszystkich 

swoich pism, oświadczeń i wniosków oraz wszelką korespondencję związaną z 

przedmiotem Umowy. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przekazywać Zamawiającemu istotne informacje 

o przebiegu realizacji Usług Doradczych i wykonywanych w tym zakresie czynnościach. 

9. Ponadto Wykonawca nie odpowiada za:  
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a) szkody spowodowane działaniem siły wyższej, 

b) straty i utracone korzyści spowodowane decyzjami organów władzy i administracji 

publicznej,  

c) błędy i opóźnienia w transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

d) opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, 

łączy telekomunikacyjnych, a to powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) opóźnienia wynikające z działania podmiotów świadczących usługi 

telekomunikacyjne oraz usługi pocztowe, 

f) przerwy w funkcjonowaniu systemów informatycznych wynikające z konieczności 

dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, 

ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych  

i zasilania zarówno Wykonawcy, jak i podmiotów współpracujących z Wykonawcą 

przy realizacji przedmiotu tej Umowy.  

 

§ 3 

1. Ze strony Zamawiającego wyznacza się osobę …………………………………., która 

udostępni Wykonawcy dokumenty i materiały oraz udzieli wyjaśnień i informacji lub wskaże 

osoby, które takich wyjaśnień i informacji udzielą. 

2. Wykonawca wyznacza ……………………………………………… do kierowania pracami 

stanowiącymi przedmiot  umowy oraz wyznacza swoich pracowników zatrudnionych na pełny 

etat - specjalistów do obsługi projektu tj.:  

1) …………………………………………… w zakresie ……………………….. tel. 

……………………. mail: ………………………… 

2) …………………………………………… w zakresie ……………………….. tel. 

……………………. mail: ………………………… 

3) …………………………………………… w zakresie ……………………….. tel. 

……………………. mail: ………………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości i należytej staranności  

w świadczonych usługach. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

przez siebie, swoich pracowników, przedstawicieli lub doradców w związku z zawarciem 

niniejszej umowy. 

2. Powyższe zobowiązania nie dotyczą informacji wcześniej ujawnionych publicznie przez 

Zamawiającego lub powszechnie dostępnych, ani też informacji, których ujawnienie było 
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obligatoryjne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy opisanego w §1 nastąpi w 

terminie do 2018-09-30 r. Dopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia. 

2. Przedmiotem odbioru będzie wykonany w terminie kompletnie przygotowany z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć przedmiot umowy opisany w § 1 wraz z kompletem 

załączników. 

§ 6 

1. Maksymalne wynagrodzenie  Wykonawcy wynosić będzie ………………………zł brutto 

(słownie:………………………………… zł) a w tym VAT – jeżeli dotyczy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy miesięcznie po 

zakończeniu prac w danym miesiącu płatne do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej fv VAT. 

3. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.  

4. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego 

podpisu. 

5. Strony określają następujący sposób potwierdzania liczby godzin świadczenia usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w formie pisemnej, 

elektronicznej lub dokumentowej, miesięcznej informacji zawierającej ewidencję liczby 

godzin świadczenia usług doradczych za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania 

niniejszej umowy, w tym również za miesiące niepełne, a także za miesiące 

kalendarzowe, w których Wykonawca nie wykonywał przedmiotu umowy (tj. nie 

świadczył usług doradczych); 

2) w informacji, o której mowa w pkt. 1, wykazuje się liczbę godzin zegarowych 

świadczenia usług doradczych z przypisaniem godzin do konkretnych dni, rozumianych 

jako daty kalendarzowe, w których usługa była wykonywana; 

3) złożenie informacji, o której mowa w pkt 1, poprzedza wypłatę wynagrodzenia i stanowi 

warunek jego wypłaty. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać 

będą następujące kary umowne : 
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a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wartości 

określonej w § 6 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% wartości 

określonej w § 6 ust. 1 umowy, 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy według stanu zrealizowanych usług na dzień 

rozwiązania umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek 

zobowiązań finansowych. 

5. W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji aplikacyjnej na etapie oceny wniosku 

przez Jednostkę Oceniającą, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wprowadzenia 

poprawek w dokumentacji aplikacyjnej w wymaganym przez Jednostkę Oceniającą terminie. 

 

§ 8 

Przeniesienie wszelkich praw autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji 

wytworzonej przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy nastąpi bezwarunkowo  

z chwilą przekazania jej Zamawiającemu rozumianego jako udostępnienie za pomocą wszystkich 

przyjętych do komunikacji kanałów komunikacji miedzy stronami.  

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej podpisanej przez obie Strony, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana nazw/określeń Stron, siedzib Stron, numerów kont 

bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy  ze 

strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, 

gdy:  
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1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania 

oferty, 

2) niezbędna będzie zmiana sposobu wykonania zobowiązania, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, albo o ile zmiana taka jest konieczna w 

celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

3) niezbędna będzie zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które 

Strony nie miały wpływu; 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 11 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem lub zawarciem niniejszej umowy 

strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

Zamawiający :                                                               Wykonawca : 


