
 
 
 

 
 

 
„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

 
 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

1/3 

Załącznik nr 2  

do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzielenie zamówienia publicznego 

z dnia 21 lutego 2014 r. 

 

 

UMOWA ZLECENIE 

ZAWARTA W DNIU …............................... 

POMIĘDZY: 

 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

ul. J. i F. Białych 7, 44- 200 Rybnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr 0000107150, posiadającym nr NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, który 

reprezentują:  

  

1. …................................................................................ 

2. …………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Zleceniodawcą,  

 

a 

 

....................................................................., mającym siedzibę w …................................................ 

(adres), posiadającym nr NIP …......................., REGON ....................................., KRS ………………………………, 

CEiDG ……………………., PESEL ……………………..  zwanym dalej Zleceniobiorcą,  

 

zwanymi dalej stronami umowy 

 

 

§ 1 

Użyte w umowie sformułowania oznaczają: 

a) Projekt – projekt partnerski pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

b) PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

c) 8.3 eInclusion – Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 

d) Lider Projektu – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku, 

e) Partnerzy Projektu - 10 JST tj. Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Gmina Marklowice, Miasto 

Jastrzębie-Zdrój, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory, Powiat Rybnicki, Powiat 

Wodzisławski,  

f) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – instytucja odpowiedzialna za wdrażanie działania 8.3 eInclusion 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

g) nadzwyczajne okoliczności – okoliczności wynikające ze zdarzeń nie dających się przewidzieć w toku 

codziennej realizacji obowiązków służbowych i zawodowych, a także będące skutkiem siły wyżej, 

h) odsetki maksymalne – kwota, która w stosunku rocznym nie może przekraczać czterokrotności wysokości 

stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, 

i) kodeks cywilny – ustawa z 17 listopada 1964 roku (tj. Dz. U. z 23 stycznia 2014 r., poz. 121). 
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§ 2 

1. Przez umowę na świadczenie usługi Zleceniodawca przekazuje, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania 

zadanie polegające na wykonywaniu czynności Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu pn. 

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 

Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

2. W szczególności do zadań Zleceniobiorcy będzie należało: 

a) Opracowanie planu prac dotyczącego zamówień publicznych projektu. 

b) Pomoc w przygotowaniu dokumentacji z określenia wartości szacunkowej zamówień publicznych. 

c) Przygotowanie dokumentacji formalnej i nadzór nad prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień 

publicznych w projekcie, zgodnie z wytycznymi krajowymi i unijnymi. 

d) Współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

e) Udział w wykonywaniu zadań i czynności dotyczących formalno–prawnego przygotowania postępowań. 

f) Konsultacje przygotowanej dokumentacji ze Zleceniodawcą oraz Partnerami Projektu i wprowadzanie 

uzupełnień w przypadku uwag i poprawek, w tym w siedzibie Zleceniodawcy. 

g) Przeprowadzenie przetargu, w tym zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

h) Udział w pracach Komisji Przetargowej, sporządzenie protokołów dokumentujących ich pracę. 

i) Sporządzenie protokołu w trybie przetargu nieograniczonego. 

j) Ocena formalno-prawna składanych ofert. 

k) Dbałość o kompletność dokumentacji przetargowej. 

l) Opracowanie projektów umów z wykonawcami. 

m) Prowadzenie korespondencji z wykonawcami. 

n) W razie konieczności udział w rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej oraz przed Sądami 

Powszechnymi. 

 

§ 3 

1. Strony umowy zawierają umowę na świadczenie usługi na czas określony obejmujący okres od dnia podpisania 

niniejszej umowy do dnia końcowego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu 

komputerowego, przyłączenia do Internetu i jego utrzymania w okresie realizacji projektu tj. do dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą, zwanym w dalszej części okresem realizacji projektu. 

2. Zmiany niniejszej umowy lub jej rozwiązanie, wymagają dla swej ważności formy pisemnej oraz zachowania 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności związane z zakresem określonym w § 2 dochowując 

należytej staranności w usługach tego rodzaju. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zakres umowy przez cały czas jej trwania, bez powierzania 

wykonania jej osobom trzecim. Odstępstwo od zdania pierwszego jest możliwe wyłącznie w przypadku 

zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. W takim przypadku zapewnienie ciągłości usługi spoczywa na 

Zleceniobiorcy.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2 zdanie 2 i 3 Zleceniobiorca jest 

zobowiązany wskazać Zleceniodawcy: siedzibę i firmę przedsiębiorcy wykonującego zadania w zastępstwie 

Zleceniobiorcy. 

4. Za niedochowanie powyższych przepisów Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy, karę 

umowną w wysokości trzykrotności łącznego wynagrodzenia określonego w § 6, ust. 1. 

 

§ 5 

1. Zleceniodawca ma prawo naliczyć Zleceniobiorcy kary umowne: 

a) za szkodę powstałą w wyniku zwłoki w wykonywaniu usługi obejmującego wykonanie czynności 

wymienionych § 2, ust. 2, pkt. od a) do g), w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
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b) za szkodę powstałą z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę 

w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

c) w wyniku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości odsetek maksymalnych za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W razie, gdy kary umowne i odsetki nie pokrywają szkody poniesionej przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym.  

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. 

 

§ 6 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości łącznej …............ zł 

brutto (słownie złotych: ….....................................................), w dwóch ratach za: 

a) wykonanie czynności wymienionych § 2, pkt. 2, ust. od a) do g) w wysokości ………………………… zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….), które stanowi 3/8 łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

b) wykonanie czynności wymienionych w § 2, pkt. 2, ust. od h) do n) w wysokości ………………………… zł brutto 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………….), które stanowi 5/8 łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

 

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

 

2. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie 14 dni, po przedstawieniu prawidłowo 

wypełnionych rachunków wraz z kartami czasu pracy dokumentujących wykonanie czynności w ramach 

niniejszej umowy zgodnie z podziałem wskazanym w § 6, pkt. 1, ust. a) i b) po  i zaakceptowaniu ich przez 

Zleceniodawcę. 

3. Strony umowy ustalają, że rozliczenia pomiędzy nimi będą następowały w formie bezgotówkowej, przelewem 

na rachunek bankowy o nr …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zwłoka w zapłacie wynagrodzenia upoważnia Zleceniobiorcę do zaniechania wykonywania przedmiotu umowy 

do momentu uiszczenia należności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

 

§ 8 

Strony umowy ustalają, że w sprawach spornych, sądem właściwym dla rozstrzygania spraw, będzie sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

 

§ 9 

Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie, jedynie w 

celu jej prawidłowej realizacji. Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane w ich siedzibach. Każda ze stron 

ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zmianami). 

 

§ 10 

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

 

 

 

 

…................................................................                                       …................................................................... 

           (podpisy i pieczęcie Doradcy)                                                                  (podpisy i pieczęcie Zleceniodawcy) 


