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Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty  

 
                                                                   

 

UMOWA nr RP-III……………. (wzór) 
na wykonanie usługi ekspertyzy pn. Wsparcie przygotowania  

Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

 

 

Zawarta w Rzeszowie, w dniu ............................................ 2015 r. pomiędzy: 

Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

z siedzibą w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4, reprezentowanym przez 

……………………………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym,  

a ……………………………………………, reprezentowanym przez ……………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, którego wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający zamawia 
u Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi ekspertyzy pn. „Wsparcie 
przygotowania Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020”, zwanego dalej „zadaniem”, a Zamawiający zobowiązuje 
się do zapłaty za wykonane zadanie.  

2. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do niniejszej umowy stanowiący Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „SOPZ”) oraz oferta Wykonawcy z dnia ….. . …… .2015 
r. zwana dalej „ofertą Wykonawcy”. 

 
 

§ 2 
Warunki realizacji zamówienia 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z SOPZ i zawartym w nim 

harmonogramem realizacji zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie w terminie do 84 dni, licząc od dnia 

następującego po dniu zawarcia umowy. Przez wykonanie zadania rozumie się przedłożenie 
przedmiotu umowy celem dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania z zachowaniem staranności zawodowej, 
rzetelnie i terminowo. 

4. Wykonawca umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności i nie przekazywania stronom 
trzecim treści przekazanych mu dokumentów oraz wszelkich danych i informacji jakie uzyskał 
w związku z realizacją zadań określonych umową, a także po zakończeniu realizacji umowy. 
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W szczególności dotyczy to informacji prawnie chronionych w tym na podstawie ustaw: o  
ochronie  informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 
zadania. 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 
informacji na temat stanu realizacji zadania. 

8. Jeżeli w toku wykonywania zadania Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 
podstawę do oceny, że jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w zakresie 
określonym w SOPZ lub w terminie określonym w ust. 2, niezwłocznie pisemnie powiadomi 
Zamawiającego o wyżej wspomnianym niebezpieczeństwie wskazując przyczyny lub 
prawdopodobny czas opóźnienia. 

9. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, ust. 3 lub ust. 6 Zamawiający może odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonania umowy.  

10. Skład zespołu nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego 
przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji  
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia 
pisemnej zgody przez Zamawiającego. Wyrażenie zgody na wyżej wskazaną zmianę 
następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany treści umowy. Zamawiający nie wyrazi 
zgody na zmianę jeżeli: a) proponowana przez Wykonawcę osoba nie będzie spełniać 
wymogów dotyczących posiadania doświadczenia określonych w SIWZ; b) Wykonawca nie 
potwierdzi w sposób przewidziany w SIWZ, spełnienia przez proponowaną osobę wymogów 
dotyczących posiadania przez nią doświadczenia. 

11. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 7 lub ust. 10 stanowi podstawę do 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

12. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:          
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………, 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………… . 

13. Zmiana osób, o których mowa w ust. 12, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

14. Wszelkie dostawy związane z realizacją zadania odbywać się będą każdorazowo do siedziby 
Zamawiającego – środkiem transportu Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt. Przez „siedzibę 
Zamawiającego” należy rozumieć miasto Rzeszów oraz adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4,  
35-010 Rzeszów. 

 
 

§ 3  
Wynagrodzenie, warunki płatności 

 
1. Za wykonanie zadania Strony ustają wynagrodzenie brutto ………………………zł 

(słownie:…………………… złotych).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalone zostało przez Wykonawcę  

z uwzględnieniem wszystkich warunków dotyczących wykonania zadania. Wynagrodzenie 
zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 

3. Wynagrodzenie określone w pkt. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych 
praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac 
powstałych w związku z wykonaniem zadania. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się 
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datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu” – o ile na koncie 
znajdować się będą niezbędne środki na pokrycie polecenia. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni  
– licząc od dnia w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek. 
Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury/ rachunku jest: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Podstawą do 
wystawienia faktury/ rachunku będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, 
o którym mowa w § 4 umowy, bez zastrzeżeń. 

7. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty za wykonane 
zadanie, będzie umieszczony na fakturze/ rachunku. 

 
 

§ 4 
Postanowienia dotyczące odbioru zadania 

 
1. W terminie do 14 dni od dnia wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2, zostanie 

sporządzony protokół odbioru zadania, podpisany przez Wykonawcę i komisję odbioru 
składającą się z przedstawicieli Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:  
1) dzień i miejsce odbioru zadania, 
2) oświadczenie wszystkich członków komisji odbioru o braku, albo o istnieniu wad 

w wykonaniu zadania,  
3) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez komisję odbioru, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 
umowy. 

3. Stwierdzenie przez komisję odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić 
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Wady stwierdzone, o których mowa w ust. 2 pkt. 3), Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli 
uzna, że zadanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazany 
w szczególności w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.  

5. W razie zgłoszenia wad w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny 
termin, nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych w celu usunięcia stwierdzonych 
protokołem wad zadania. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady 
w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający 
może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu.  

7. W imieniu Zamawiającego odbioru zadania, dokona poprzez podpisanie protokołu odbioru 
zadania lub protokołu odbioru zadania bez zastrzeżeń albo oświadczy na piśmie, iż odbioru 
odmawia z podaniem przyczyny komisja w składzie: 
……………………………………………………………. 

8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 
 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Strony umowy ustalają zgodnie kary umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy. 
2. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uważa się w szczególności: 

1) dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymogami określonymi w SOPZ 
lub ofercie Wykonawcy;  

2) nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia. 
3. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2  umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, licząc od dnia następnego po dniu upływu terminu realizacji, 
o którym mowa w § 2 ust. 2  umowy.  
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4. Opóźnienie w wykonaniu zadania wynoszące więcej niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
w którym upływa obowiązkowy termin wykonania zadania, stanowi podstawę dla 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

5. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru wad przez Zamawiającego w wykonanym 
zadaniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego § 3 ust 1 umowy. 

7. Zapłata kary, o której mowa w ust. 6 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty 
wszystkich kar wcześniej nałożonych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy – na 
zasadach ogólnych – przenoszącego wysokość kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.  

9. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zmawiającego kar umownych, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone 
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 
 
 

§ 6 
Postanowienia dotyczące praw autorskich 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przedmiotu umowy  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.). 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wyników prac powstałych w związku 
z wykonaniem zadania. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych  
i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac powstałych w związku  
z wykonaniem zadania. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia  
w wysokości wynikającej z postanowień umowy, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu 
i liczby egzemplarzy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujących w szczególności:  
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) wprowadzanie do odbioru, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 
udostępnienie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnienie na żądanie,  

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
f) prawo do określenia nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub 

rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 
swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą utwory lub znaków towarowych, 
wykorzystywanych w utworach, 
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g) prawo do wykorzystywania utworów do celów promocyjnych, edukacyjnych lub 
szkoleniowych. 

h) prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępniania ich do 
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 
powyżej polach eksploatacji. 

6. Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania Wykonawca może 
pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zadanie nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania 
w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem zadania. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych 
do utworów.  

 
 

§ 7 
Warunki ogólne 

 
1. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie,  

a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.  
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozpatrywania sporów 

wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie realizacji postanowień niniejszej 
umowy. 

4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich 
okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego 
adresu. 

6. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca 
wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez 
Wykonawcę podany – ze skutkiem doręczenia. 

7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony. 

8. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez strony umowy. 
9. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiejkolwiek 

przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem stron 
umowy sporządzonym na piśmie. 

10. Umowę została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

11. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
1) załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 
2) załącznik nr 2 – Kserokopia oferty Wykonawcy z dnia …………… 

 
 
 
Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
 
………..…………………….      ……………………………. 


