
 
 
      UMOWA ZLECENIE Nr .................                     Załącznik nr 3  

 
 

zawarta w dniu .......................... 2018 r. w Polańczyku, pomiędzy 
Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, reprezentowaną przez: 
Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: ......................................................................................... 
 
NIP: ..............................; 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą w oparciu o wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017, w 

stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 19 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dla zadania 

pn. „Pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód 

leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału 

dziedzictwa naturalnego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 

Ukraina 2014 - 2020”. Wykonawca przyjmuje do wykonania całość przedmiotu zamówienia. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: koordynowania zadania pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec w Gminie Solina” w ramach projektu „Ochrona wód 

Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i 

wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego”, realizowanego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020. 
2. Projekt ma charakter transgraniczny i prowadzony jest w partnerstwie z Beneficjentem z Ukrainy. 
Celem  projektu  jest  poprawa wykorzystania dziedzictwa naturalnego obszaru polsko-ukraińskiego 
pogranicza - Bieszczadów i Beskidów w rozwoju oferty turystycznej z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju.  

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy oraz, że zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług.  

2. W ramach świadczenia usług w Projekcie Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do 

przygotowania dokumentacji projektowej: 

a)   „Strategia informacji, promocji i komunikacji – specyfikacja wymogów na potrzeby realizacji projektu  

       pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec w Gminie Solina” 



 
 

b) „Regulamin monitoringu i ewaluacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  

     Bukowiec w Gminie Solina”. 

- Powyższe dokumenty należy przygotować zgodnie z wytycznymi Programu i wewnętrznymi zasadami 

instytucji biorących udział w projekcie oraz przekazać Zamawiającemu w formie papierowej  

i elektronicznej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności: 

1) koordynowanie   prac   międzynarodowego   Zespołu   Zarządzającego, w tym udział w 

spotkaniach na terenie Polski i Ukrainy, 

2) podejmowanie wspólnie z Zamawiającym kluczowych decyzji związanych z Projektem, 

3) przygotowanie zapytań ofertowych wraz z umowami, 

4) przygotowywanie i wprowadzanie zmian dotyczących realizacji projektu, 

5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z każdego wydarzenia w projekcie w tym spotkań, 

narad itp., 

6) prowadzenie i nadzór nad działaniami promocyjnymi i informacyjnymi, 

7) przygotowywanie raportów z postępu realizacji Projektu w części merytorycznej, 

8) monitoring postępu realizacji projektu, w tym agregowanie danych ilościowych i rezultatów, 

9) opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami programu, 

10) udział w kontrolach prowadzonych przez organy wewnętrzne Zamawiającego oraz uprawnione 

instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji Projektu (w szczególności przez Instytucje 

Zarządzającą programem),  

11) dyspozycyjność na terenie realizacji projektu (powiat leski, siedziba biura projektu: ul. Wiejska 2, 

38-610 Polańczyk) z możliwością dojazdu do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w czasie nie dłuższym niż ....... godziny zegarowe od 

wezwania, 

12) obecność w siedziba biura projektu: Urząd Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk pok. nr 

19, co najmniej w wymiarze 32 godz. zegarowych, w każdym miesiącu realizacji projektu. 

Jednorazowa obecność nie może być krótsza niż 4 godz. i dłuższa niż 8 godz. w ciągu dnia pracy 

Urzędu Gminy Solina, potwierdzona w zeszycie ewidencji godzin, przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

13) zapewnienie wewnętrznego obiegu informacji i zarządzania wiedzą, 

14) bieżąca komunikacja z Wspólnym Sekretariatem Technicznym, 

15) współpraca z działem księgowym Beneficjenta Wiodącego jak również z niezależnymi 

audytorami, 

16) koordynacja całości działań w zakresie komunikacji projektu u wszystkich Beneficjentów 

Projektu, 

17) przekazywanie informacji finansowych na temat projektu Beneficjentowi Projektu, 

18) monitorowanie postępów finansowych projektu, w tym przygotowywanie części finansowej 

raportów okresowych/końcowych raportów. 

19) korespondencja, raportowanie oraz opisy dokumentów finansowych będzie prowadzona przez 

koordynatora w języku angielskim. 

4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się, że: Wykonawca uwzględnił 

wszelkie dodatkowe elementy  zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 

niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na każde 



 
 

żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji umowy. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz spełnianie wymagań 

określonych odpowiednimi przepisami w zakresie wykonywanych usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem 

lub zaniechaniem przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do 

osób trzecich i Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania przez cały okres trwania umowy bezwzględnej 

niezależności i nie podejmowanie jakichkolwiek czynności mających związek z zakresem obowiązków 

wykonawcy a mogących wywołać podejrzenie o braku bezstronności. 

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 

10. W zakresie dotyczącym autorskich praw majątkowych do obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich dokumentów opracowanych w 

trakcie realizacji umowy zgodnie z §9. 

 

§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Bieżącej współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy i udzielania mu 

niezbędnego wsparcia celem należytego i terminowego wykonania zamówienia,  

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub 

dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty 

Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

3) Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do ewentualnego upoważnienia Wykonawcy na piśmie do 

reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

 

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

w związku z realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu - nie 

dotyczy informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać jakiekolwiek 

informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu umowy pozostają własnością 

Zamawiającego i podlegają niezwłocznemu zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi 

kopiami i nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po realizacji 

przedmiotu umowy. 
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania 

Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego treści niniejszej umowy  

w przypadku złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach dostępu do informacji 



 
 

publicznej, lub na podstawie innych przepisów wiążących Zamawiającego. W takim przypadki 

Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. 
6. Zapewnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy:  
a) przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w szczególności 
przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) dalej „RODO”, 
b) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania 
Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 
marketingowych; 
c) stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych systemów spełniających wymogi określone w 
Rozporządzeniu „RODO”, 

 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji projektu wynosi 26 miesięcy zgodnie z Umową grantową Nr PLBU.01.02.00-18-0469/17-

00. Usługa będzie realizowana do dnia 31.01.2021 r. 
 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto w wysokości ...............  zł (słownie: ..........................................),  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty (w tym podatek Vat) związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wydaniem go Zamawiającemu,  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe,  
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów realizacji przedmiotu umowy. 
4.  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana będzie w okresach miesięcznych w 26 
ratach  w kwocie ...............  brutto zł (słownie: ..........................................). 
 

§ 8 

WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 

 

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w ust. 4 na podstawie wystawianych  

i dostarczonych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego rachunków/faktur do 7-go dnia po 

zakończeniu danego miesiąca.  

2. Wykonawca wraz z rachunkiem/fakturą zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu raport 

z wykonanych w danym miesiącu prac. 

3. Od wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający potrąci obowiązkowe zaliczki, składki i podatki zgodnie z 

właściwymi przepisami (dotyczy tylko wykonawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej). 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto w ciągu 14 dni od otrzymania 
prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku. Za datę zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia 
przelewu przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 



 
 

6. Wszelkie roszczenia z tytułu zwłoki w zapłacie faktur, naliczania kar umownych i odsetek Wykonawca 

kierował będzie bezpośrednio do Zamawiającego. 

7. Rachunkiem/faktura będą wystawione na adres Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na każdym z rachunku/fakturze  danych dotyczących 

numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy 

 

§ 9 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że w dniu przekazania utworu: 
a) będzie posiadał wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie  
     z wykonanego przedmiotu umowy; 
b) prawa i zezwolenia obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji przedmiotu umowy 
w zakresie określonym w niniejszej umowie, 

c) prawa określone w lit. a) nie będą ograniczone lub obciążone żądnymi prawami na rzecz jakichkolwiek 

osób trzecich. 
2. Przez zezwolenia rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są 
nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa 
wypowiedzenia lub cofnięcia. 

3. Z chwilą przekazania utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadach określonych w 

niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 ze zm.) powstałych w ramach 

wykonania niniejszej umowy na wszystkich wskazanych w niniejszej umowie polach eksploatacji, 
4. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w zakresie dotyczącym 
wszystkich elementów wchodzących w skład utworów, ich części składowych, w tym zwłaszcza 
charakterystycznych elementów twórczych utworów, które w związku z powyższym Zamawiający będzie 
mógł wykorzystywać także w innych utworach  tworzonych (wydawanych) przez Zamawiającego lub 
powierzanych  przez niego do stworzenia innym podmiotom. Przeniesienie obejmuje zezwolenie na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie, z 
wyjątkiem tych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i następuje na czas trwania ochrony oraz bez 
ograniczenia terytorium (dotyczy zarówno terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej 
granicami) i ilości wykorzystania. 
5. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach 
eksploatacji, dających Zamawiającemu wyłączne prawo do: 
a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, lub ich części - obejmuje to wytwarzanie 
egzemplarzy Utworów lub ich części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. płyty CD, DVD, Blu-ray, 
pendrive, nośniki magnetooptyczne), poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier 
elektroniczny); 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, 
c) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzania do obrotu przy 
użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu oryginału albo egzemplarzy powstałych w 
wyniku zwielokrotnienia utworu, 
d)  wprowadzenie utworów do pamięci komputera; 
e) rozpowszechniania utworów lub ich części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 

reemitowania, a także publicznego udostępniania (np. internet, sieci multimedialne) utworów w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu 



 
 

wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci internet i w innych sieciach 
komputerowych, 

f) publikacji dokumentacji projektowej w internecie i w innej sieci komputerowej w zakresie  

w jakim będzie to niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

g) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych oraz prezentacji na 

publicznych pokazach, 

h) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji zadania, pozyskania pomocy finansowej 

dla realizacji zadania, przeprowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

związanych z realizacją zadania przez Zamawiającego, 
i) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych w stosunku do utworów, będących przedmiotem 

niniejszej umowy, w tym dalszych projektów opartych na tych utworach lub jego częściach i 
korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia 
umowy polach eksploatacji, w szczególności określonych w niniejszej umowie oraz rozporządzanie 
nimi, a także zezwalanie osobom trzecim na powyższe; 

j) dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji utworów bez względu na cel, w tym prawo do korekty, 
poprawiania, usuwania wad, dokonywania przeróbek i zmian całości utworów lub ich pojedynczych 
elementów, połączenia utworu z innym utworem, wymiany poszczególnych elementów; 
k) swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów (części),  
w tym wykorzystania utworów dla celów przyszłych postępowań administracyjnych; 
l) dzielenia utworów i wykorzystania uzyskanych elementów (części) w dowolnej liczbie części, 
samodzielnie lub z innymi częściami, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie; 
ł) wykorzystania utworów bez żadnych ograniczeń do celu jakiemu mają służyć; 
m) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek innej zmiany; 

n) wyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentacji i opracowań wykonanych na  podstawie niniejszej 

umowy przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację i opracowania, na podstawie 

oddzielnej umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się: 
    - do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności określonego w przepisie art. 

16 pkt 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa do integralności utworu 
(czyli nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania), ani też prawa 
do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu; 

    - do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub 

      w sposób utrudniający realizację zadania, 
    - nie dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu w/w. zgód, bądź też zagrożenia lub      
      naruszenia ich autorskich praw osobistych, w szczególności wskazanych w art. 16 pkt 3 i 5   
      ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  
7. W przypadku gdyby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń, zapewnień  lub gwarancji Wykonawcy 
zawartych w umowie było nieprawdziwe, w wyniku czego po stronie Zamawiającego powstałaby szkoda, 
Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia Zamawiającemu poniesionej szkody, w tym również 
związanych z poniesionymi kosztami obsługi prawnej sporów  w tym zakresie; 
8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od 
obowiązku świadczeń z tego tytułu. 
9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających  
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w 
procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w 
sprawie. 



 
 
10. Przepisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych stosuje się także do części 
przedmiotu umowy za którą Zamawiający zapłacił po odstąpieniu od umowy. 
11. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został on utrwalony i przekazany 
Zamawiającemu; 
 

§ 10 

KARY UMOWNE 
1. Ustala się następujące kary umowne: 
1) za każdy przypadek naruszenia obowiązków umownych, w tym opóźnienie w wykonaniu obowiązków 

wynikających z Umowy lub uzgodnionych z Zamawiającym – w wysokości 0,2 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2) za nieobecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, za każdą godzinę – w wysokości 100 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę 

do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innym niż określone w 

umowie, Wykonawca w terminie 2 dni zawiadomi Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną o 

niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i 

jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na 

przekroczenie terminów z przyczyn, o których istnieniu Wykonawca nie powiadomił Zamawiającego w 

trybie wyżej opisanym. 

3. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w 

tym również z tytułu ewentualnego utracenia dofinansowania z funduszy unijnych, do pełnej 

wysokości dofinansowania utraconego przez Zamawiającego. 

4. Kary umowne potrącane będą przy wypłacie wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę 

podpisując niniejszą umowę. Jeżeli kwota wynagrodzenia nie pokryją należnych Zamawiającemu kar 

umownych Wykonawca zobowiązuje się zapłacić różnicę (brakującą kwotę) w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty. Jeżeli Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

pisemnego wezwania do zapłaty. 
5. Zamawiający ma prawo zaliczać wpłaty kar umownych w pierwszej kolejności na zaległe należności 
uboczne, w tym również na pokrycie kosztów wysyłanych wezwań, monitów, ponagleń itp. 
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego ponadto w 

przypadku: 

    a) dwukrotnego naliczenia kary umownej z którejkolwiek przyczyny wskazanej w § 10 ust. 1 



 
 

niniejszej umowy; 

    b) gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 7  dni 

kalendarzowych; 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy zwłoka Zamawiającego z 

zapłatą jakiejkolwiek wymagalnej części wynagrodzenia przekroczy 30 dni. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego roszczenia o zapłatę innych kar umownych 
zastrzeżonych w umowie, których podstawy naliczenia wystąpiły przez dniem odstąpienia od umowy.   
6. W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w razie 
rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość 
wynagrodzenia za wykonane prace ustali się wspólnie na podstawie protokołu stwierdzającego stan 
wykonanych prac. 
 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE STRON  

1.  Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją 

niniejszej umowy są: .................................................... , nr tel .......................................... , 

e-mail:  .................................................................  

2. Przedstawicielami Wykonawcy uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją 

niniejszej umowy są: .................................................... , nr tel .............................................. , 

e-mail: ..................................................................  
3. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie kierował na 
adres Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Zamawiający dopuszcza również 
porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres email wskazany w ust. 2. Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku 
doręczenie pisma pod adres wskazany w umowie ma skutek prawny. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie 

zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.   

3. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

                         ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 



 
 

Załącznik Nr 1  
do umowy Nr ........ z 
dnia.........  

 
Zeszyt ewidencji godzin  

z pobytu w siedzibie Zamawiającego 
 
w ramach zadania: Pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn.: „Ochrona wód 
Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i 
szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego 
 
Zamawiający: Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk. 
Wykonawca: ....................................................................................................... 
 

LP Data 
Ilość 

godzin 

Podpis wykonawcy 

(czytelnie imię i nazwisko) 

Potwierdzenie 

przez 

Zamawiającego  
(osoba 

upoważniona)  
daty dokonania 

wpisu 

1     

2     

3     

4     

5     

...     

 

 
 

 


