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UMOWA 

 

zawarta ……………………….…………… 2018 r. w Poznaniu  

 

pomiędzy:  

 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134012 

(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu pobrana z rejestru przedsiębiorców Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy), kapitał zakładowy w 

wysokości 81.672.800,00 PLN, posługującą się NIP 7781016062 oraz numerem REGON 630303454,  

reprezentowaną przez:  

1. Grzegorza Michalskiego – Prezesa Zarządu 

2. Ryszarda Dembińskiego – Wiceprezesa Zarządu 

 

zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,  

 

a 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, zwane łącznie „STRONAMI” lub każda z osobna 

„STRONĄ” 

 

zważywszy, że  

1. Zamawiający realizuje projekt pt. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki 

Rzeczne”, którego celem jest zagospodarowanie wnętrz oraz odtworzenie historycznej formy 

budynku Łazienek Miejskich w Poznaniu (zwany dalej „Projektem”); 

2. w celu realizacji Projektu Zamawiający w dniu 12.10.2018 r. zawarł umowę o roboty 

budowlane z wykonawcą, którym jest konsorcjum MD Kons sp. z o.o. z siedzibą w Żydkowie 

jako Lider oraz Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki z 

siedzibą w Poznaniu jako uczestnik; 

3. w dniu 19 października 2018 r. Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. 

„Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne” nr RPWP.01.03.02-30-

0002/17-00, której przedmiotem jest określenie zasad wykorzystania dofinansowania i 

rozliczenia wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu; 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 
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§  1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie 

§3 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 

2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. (zamieszczenie zapytania ofertowego wraz projektem 

umowy na stronie internetowej). 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego wszelkie 

niezbędne czynności polegające na prawidłowym rozliczeniu Projektu w związku z podpisaną 

umową o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki 

Rzeczne” nr RPWP.01.03.02-30-0002/17-00 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie 

dofinansowania realizacji Projektu (zwana dalej „Umową Dotacji”). 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w § 2 niniejszej Umowy, przy czym 

celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności jakie okażą się niezbędne dla 

prawidłowego rozliczenia Projektu i wywiązania się przez Zamawiającego ze zobowiązań 

wynikających z Umowy Dotacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy o dofinansowanie Projektu pt. 

„Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne” nr RPWP.01.03.02-30-

0002/17-00 z 19 października 2018 r., stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy i 

zobowiązuje się uwzględnić przy realizacji niniejszej Umowy wszystkie wymagania, jakie 

Umowa Dotacji nakłada na Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy ze szczególną 

starannością uwzględniając zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

 

§  2 

1. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Udzielanie stosownych wyjaśnień jednostkom biorącymi udział w realizacji Projektu, tj.: 

Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, Generalnemu Wykonawcy, udział w 

prowadzonych przez te podmioty rozmowach i pozostawanie z nimi w kontakcie 

umożliwiającym sprawną, terminową i bez zbędnej zwłoki realizację Projektu, 

przygotowywanie propozycji stanowiska Zamawiającego oraz w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności osobisty udział w organizowanych spotkaniach. Czynności określone w 

niniejszym punkcie dotyczą wyłącznie czynności związanych z rozliczeniem Projektu (nie 

dotyczy doradztwa prawnego, czy doradztwa technicznego) 

 

2) Przygotowywanie dokumentów na potrzeby rozliczenia Projektu w związku z Umową Dotacji 

(w tym wniosków o płatność i sprawozdań okresowych) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego (zwanego dalej „Instytucją Zarządzającą”), 

 

3) Przygotowywanie wniosków o aneksowanie Umowy Dotacji, w tym również propozycji zmian 

Umowy Dotacji wprowadzanych wnioskowanym aneksem oraz uczestnictwo w negocjowaniu 

przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą zmian Umowy Dotacji, 

 

4) Komunikować się w imieniu Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą za pośrednictwem 

aplikacji SL2014; 
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5) Kontrola realizacji Projektu pod kątem wymagań stawianych przez Umowę Dotacji i innych 

dokumentów powołanych w jej treści (regulaminem konkursu, wnioskiem o dofinansowanie), 

 

6) Doradztwo w zebraniu przez Zamawiającego pozostałych dokumentów niezbędnych do 

złożenia dokumentów wskazanych w pkt 2 i 3 powyżej oraz ich weryfikacja pod względem 

prawidłowości sporządzenia, 

 

7) Kontrola harmonogramu realizacji Projektu pod kątem wymogów Umowy Dotacji oraz WRPO 

oraz wskazanie Zamawiającemu ewentualnych ryzyk w zakresie możliwości niedotrzymania 

terminów przewidzianych harmonogramem, jak również możliwych sposobów 

niedopuszczenia do wystąpienia takiej sytuacji, 

 

8) Doradztwo w obszarze realizacji wskaźników rezultatu Projektu, 

 

9) Realizacja obowiązków Zamawiającego w zakresie monitoringu i sprawozdawczości z 

realizacji Projektu, 

 

10) Pomoc w przygotowaniu dokumentów dla jednostek lub podmiotów kontrolujących 

Zamawiającego w czasie realizacji Projektu jak również po jego zakończeniu (po jego 

rozliczeniu, w stosownym terminie, w trakcie którego instytucje publiczne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa mają prawo kontrolowania Projektu) w szczególności, lecz 

nie wyłącznie: Instytucji Zarządzającej, Krajowej Administracji Skarbowej i innych, w tym 

m.in. weryfikacja dokumentów przedkładanych przez Zamawiającego jednostkom 

kontrolującym, przygotowanie projektów pism składających się na korespondencję z 

jednostkami kontrolującymi, przygotowanie projektów pism wyjaśniających kierowanych 

przez Zamawiającego do jednostek kontrolujących oraz przygotowanie projektów 

ewentualnych pism Zamawiającego na etapie odwoławczym (w tym również sądowym i 

sądowo-administracyjnym) od negatywnych dla Zamawiającego rozstrzygnięć jednostek 

kontrolujących Zamawiającego, 

 

11) Doradztwo w obszarze informacji i promocji Projektu, 

 

12) Doradztwo w obszarze finansowo – księgowym m. in. w obszarze organizacji systemu 

rozliczeń z tytułu wykonanych prac, wystawiania faktur, w tym przygotowania wzoru opisu 

faktur, weryfikacja poprawności wystawianych przez Zamawiającego dokumentów 

księgowych i dokumentów potwierdzających dokonywanie płatności, 

 

13) Występowanie w charakterze przedstawiciela Zamawiającego przed jednostkami 

kontrolującymi Zamawiającego w czasie realizacji Projektu jak również po jego zakończeniu 

(po jego rozliczeniu, w stosownym terminie, w trakcie którego instytucje publiczne zgodnie z 

obowiązującą regulacją prawną mają prawo kontrolowania Projektu), w tym również w 

przypadku przeprowadzenia przez te jednostki u Zamawiającego kontroli realizacji Projektu i 

jego rozliczenia; w przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego udziału 

w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w czynnościach kontrolnych wykonywanych w 

siedzibie Zamawiającego oraz stałej współpracy z jednostkami kontrolującymi oraz 

niezwłocznego składania stosownych i wyczerpujących wyjaśnień celem usprawnienia 

czynności kontrolnych i zakończenia ich pozytywną dla Zamawiającego oceną, 
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14) Występowanie w charakterze przedstawiciela Zamawiającego przed jednostkami Instytucji 

Zarządzającej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania środków, 

 

15) Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym i niezwłoczne udzielanie Zamawiającemu 

stosownych wyjaśnień, w tym również dotyczących etapu rozliczania Projektu, a w razie 

wystąpienia takiej konieczności osobisty udział w organizowanych przez Zamawiającego 

spotkaniach dotyczących realizacji Projektu. 

 

§  3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji i rozliczenia Projektu do dnia wpływu na rachunek 

bankowy Zamawiającego płatności końcowej z tytułu wniosku o płatność końcową Projektu, przy 

czym w przypadku przekroczenia tego terminu, Umowa obowiązuje również w następującym po 

nim okresie, aż do momentu rzeczywistego zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu, 

skutkującego faktycznym otrzymaniem przez Zamawiającego pełnego dofinansowania Projektu 

(dzień wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego płatności końcowej). 

2. W sytuacji, gdy Projekt nie zostanie rozliczony we wskazanym terminie, okres obowiązywania 

umowy ulega stosownemu przedłużeniu aż do ostatecznego rozliczenia Projektu. 

3. Umowa obowiązuje także przez okres po rozliczeniu Projektu, z zastrzeżeniem, że uczestnictwo  

w czynnościach określonych w §2 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 13 w okresie po rozliczeniu Projektu zależy 

od pisemnej dyspozycji Zamawiającego złożonej Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, z uwagi na brzmienie art. 3651 KC, nie może zostać 

złożone przez Wykonawcę przed upływem dnia, w którym upływa okres trwałości Projektu. 

 

§  4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia podpisanych przez kompetentną 

osobę dokumentów, danych i informacji, w tym informacji przesłanych drogą elektroniczną, 

niezbędnych do realizacji Umowy. 

2. Zakres niezbędnych dokumentów, danych i informacji, o których mowa w ust. 1 określony 

zostanie przez Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu 

skompletowanie dokumentów i ich doręczenie Wykonawcy, w terminie gwarantującym 

Wykonawcy terminową realizację czynności składających się na przedmiot Umowy. Zamawiający 

ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność dostarczonych Wykonawcy dokumentów, danych i 

informacji, przy czym w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 

przedłożonych przez Zamawiającego dokumentów, jak również do niezwłocznego wskazania 

Zamawiającemu ewentualnie stwierdzonych błędów/braków i sposobu ich poprawy/uzupełnienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentów, danych i informacji tylko i wyłącznie 

w celu wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji i danych udostępnionych mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

4. Wykonawca decyduje o miejscu i czasie wykonania Umowy, przy czym wszelkie czynności 

składające się na przedmiot Umowy będą realizowane przez Wykonawcę niezwłocznie, w sposób 

gwarantujący realizację Projektu zgodnie z harmonogramem, a czynności, w przypadku których 

terminy ich realizacji wyznaczone zostały z góry w Umowie Dotacji, WRPO, lub innych wiążących 

Zamawiającego dokumentach, jak również wyznaczone zostały przez Instytucję Zarządzającą lub 

inne jednostki kontrolujące Zamawiającego, wykonywane będą przez Wykonawcę najpóźniej na 1 
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pełny dzień roboczy przed upływem zewnętrznie wyznaczonego Zamawiającemu terminu ich 

wykonania, celem umożliwienia Zamawiającemu uprzedniego zapoznania się z efektami działań 

podjętych przez Wykonawcę. 

 

§  5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Umowy na kwotę: …………………….….. zł netto 

(słownie: …………………………………………………….………). Do powyższej wartości doliczony zostanie 

podatek VAT (jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT). 

2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w trzech transzach na podstawie faktury 

VAT (lub rachunku w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej) wystawionej 

przez Wykonawcę, przy czym Strony uzgadniają następujące terminy wystawienia faktur przez 

Wykonawcę: 

a) 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.; 

b) 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1 w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.; 

c) 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po otrzymaniu przez Zamawiającego płatności 

końcowej z tytułu wniosku o płatność końcową Projektu (wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego) 

3. Zapłata faktury wymienionej w ust. 2 nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego na konto Wykonawcy:  

………………………………………………………………… 

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 

jak również za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji czynności składające się na przedmiot 

Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy lub § 6 ust. 2 i 3 Umowy. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 10, 13 i 14 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w innym zakresie Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 

Umowy. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz ma ustalony NIP: 7781016062 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz ma ustalony NIP: 

………………………………………. (nie dotyczy w przypadku Wykonawcy nie będącego płatnikiem 

podatku VAT). 

 

§  6 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że Zamawiający nie uzyskał oczekiwanych 

środków pieniężnych, z powodu odmowy przyjęcia lub odrzucenia dokumentów wskazanych w § 

2 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, przygotowanych przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty 

opracowane przez Zamawiającego, co do których Wykonawca nie miał obowiązku wynikającego z 

Umowy ich weryfikacji celem sprawdzenia poprawności sporządzenia. 
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2. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu do wglądu dokumenty wymagane przez 

Instytucję Zarządzającą wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy najpóźniej w terminie 

przypadającym na 1 pełny dzień roboczy przed terminami wskazanymi w Umowie Dotacji lub 

zgodnie z wskazaniami Instytucji Zarządzającej. 

3. Wszelkie błędy i uchybienia formalne wskazane przez Instytucję Zarządzającą, w czasie 

weryfikacji dokumentów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, a leżące po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się poprawić w terminie 5 dni kalendarzowych od 

uzyskania informacji o zaistniałych błędach, a w przypadku, gdy wyznaczony przez Instytucję 

Zarządzającą termin na ich poprawienie będzie krótszy – w terminie wyznaczonych przez 

Instytucję Zarządzającą. 

 

§  7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac, a także opóźnia się z 

realizacją poszczególnych elementów zamówienia, z przyczyn leżących po jego stronie, 

2) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z treścią niniejszej umowy lub z treścią Umowy 

Dotacji. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przekazać Zamawiającemu wszelkie znajdujące się w jego 

posiadaniu dokumenty dotyczące Projektu jak również złożyć Zamawiającemu pisemne 

sprawozdanie z wszystkich wykonanych czynności składających się na przedmiot Umowy oraz 

etapu realizacji Projektu i jego rozliczenia. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić 

stosownych i wyczerpujących wyjaśnień innemu podmiotowi przejmującemu po Wnioskodawcy i 

kontynuującemu na zlecenie Zamawiającego realizację i rozliczenie Projektu. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa ust. 2 powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 

§  8 

1. Jeżeli w ramach wykonywania niniejszej umowy, powstaną utwory w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tych 

utworów. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą zapłaty przez Zamawiającego 

umówionego wynagrodzenia. 
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3. Zamawiający ma prawo wykorzystywania utworów wykonanych przez Wykonawcę w toku 

realizacji niniejszej Umowy przez czas nieokreślony w kraju i za granicą, w szczególności prawo do 

korzystania z niego na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką w dowolnej 

skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w szczególności: techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu w całości bądź częściach w szczególności poprzez: zbywanie, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,  

e) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub 

teleinformatycznych,  

f) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i 

serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do utworów, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie opracowań, 

przeróbek, itp. Utwór po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym m.in. modyfikacji, 

podlega tym samym możliwym polom eksploatacyjnym wynikającym z przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do utworów na Zamawiającego.  

 

§  9 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Zapłata jakichkolwiek kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie nie wyłącza 

uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

zasady dotyczące przyznawania dofinansowania w ramach Programu określone w Umowie 

Dotacji. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 
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- Załącznik nr 1 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu pobrana z rejestru przedsiębiorców 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego, 

- Załącznik nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu pobrana z rejestru przedsiębiorców 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy, 

- Załącznik nr 3 – umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku 

Łazienki Rzeczne” nr RPWP.01.03.02-30-0002/17-00 z 19 października 2018 r. 


