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§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonywania, świadczenie pomocy 

prawnej dla NFOŚiGW w zakresie problemów prawnych związanych z wdrażaniem 

Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych. 

2. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje w szczególności: 

1) Relacje z beneficjentami, w tym: 

a) doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności NFOŚiGW; 

b) doradztwo w zakresie restrukturyzacji pożyczek; 

c) doradztwo w zakresie umorzeń; 
d) opinie w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska; 

e) opinie w sprawach związanych z działalnością NFOŚiGW, w zakresie udzielanych 

dofinansowań; 

2) Zagadnienia korporacyjne, w tym: 

a) udział w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego; 

b) opiniowanie projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej; 

c) opiniowanie spraw dotyczących NFOŚiGW i jego relacji z innymi instytucjami 

(np. Ministerstwem Środowiska); 

d) opiniowanie rozwiązań systemowych Funduszu i poszczególnych działań 
Zarządu w świetle obowiązujących przepisów, w tym ustawy o finansach publicznych i 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

3) Doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego NFOŚiGW nad spółkami prawa 

handlowego i transakcji kapitałowych. 

4) Inne sprawy, w tym: 

a) ocenę zgodności projektowanych rozwiązań legislacyjnych związanych z działalnością 
NFOŚiGW zarówno z prawem europejskim, jak i krajowym, jak również czynny udział w 

ich tworzeniu od strony prawnej. 

 

2. Świadczenie pomocy prawnej polegać będzie w szczególności na: sporządzaniu opinii 

prawnych, udzielaniu informacji ustnych i wyjaśnień pisemnych (oraz w innej formie 

uzgodnionej przez Strony, np.: elektronicznej), sporządzaniu projektów aktów prawa 

wewnętrznego i projektów zmian legislacyjnych prawa powszechnie obowiązującego, 

umów, dokumentów oraz pism związanych z realizacją przedsięwzięć prowadzonych przez 

Zamawiającego, konsultacjach w siedzibie Zamawiającego, udziale po stronie 

Zamawiającego w rozmowach, spotkaniach i negocjacjach, z zachowaniem formy, o której 

mowa w § 2 ust. 9 Umowy. 

 

§ 2 

Oświadczenia Stron 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do jego 

wykonania z należytą starannością. 
2. Wykonawca wyznacza … - osobowy zespół prawników do świadczenia usług w ramach 

Umowy w osobach: 

I. Osoba koordynująca: …………………….. 

II. Samodzielni prawnicy (adwokaci/radcowie prawni) 
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….. 

…. 

III. Asystenci (niebędący adwokatami/radcami prawnymi): 

…. 

….  
 

3. Wykonawca dołoży starań, aby świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego 

zajmowała się stała grupa adwokatów/radców prawnych. W przypadku, jeżeli okaże się 
to niemożliwe, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o zaistniałej zmianie osobowej 

oraz o nazwiskach i uprawnieniach zawodowych nowych lub dodatkowych członków 

zespołu. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu przepisów Prawa 

zamówień publicznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wszelkich dokumentach powstałych w 

wyniku realizacji Umowy flagi Unii Europejskiej z napisem „Dofinansowano ze 

środków Funduszu Spójności, Projekt „Pomoc techniczna dla sektora środowiska w 

Polsce”, nr ref. Projektu (CCI) – 2002/PL/16/P/PL/013” oraz znaku firmowego 

NFOŚiGW z napisem „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego do prowadzenia działań informacyjnych i promujących, 

dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. 

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania bądź zaniechania własne, za 

działania bądź zaniechania osób wykonujących zadanie na zasadzie podwykonawstwa.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji 

prowadzonych spraw. Na pisemne żądanie Zamawiającego, oryginały lub kopie 

dokumentów będą niezwłocznie przekazywane wskazanej przez Zamawiającego osobie. 

7. Zamawiający oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji 

związanych z realizacją Umowy oraz każdego zadania zleconego Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie 

realizacji Umowy oraz każdego zadania zleconego Wykonawcy. 

9. Z każdego spotkania, negocjacji lub udziału Wykonawcy jako reprezentanta 

Zamawiającego w spotkaniach i negocjacjach z podmiotem zewnętrznym, zostanie 

sporządzona notatka w formie pisemnej. 

10. W przypadku udzielania zlecenia, zmiany jego zakresu lub terminu jego wykonania, 

Strona, która zainicjowała rozmowę, prześle drugiej Stronie faks lub e-mail z 

potwierdzeniem przebiegu rozmowy, zawierający co najmniej następujące informacje: 

przedmiot rozmowy, osobę, z którą przeprowadzono rozmowę oraz przekazane 

informacje. W przypadku zastrzeżeń, co do sporządzonej notatki lub faksu, druga Strona 

zobowiązana jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Stronę, która przesłała faks 

lub e-mail i zwrócić się o sprostowanie. 

 

§ 3 

Poufność informacji i zakaz konkurencji 
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 

Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego, zaś ich 

ujawnienie wymaga każdorazowej akceptacji, dokonanej przez Zamawiającego na 

piśmie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w 

poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia 

wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego 

przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim 

przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego. 
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3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w 

poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek 

ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W 

każdym takim przypadku, przed ujawnieniem informacji poufnych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności 

wszelkich informacji związanych z Umową obowiązuje od momentu nawiązania 

pierwszego kontaktu z Zamawiającym. 

5. Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę przez 5 lat od dnia wygaśnięcia lub 

rozwiązania Umowy. 

6. W okresie trwania Umowy oraz 2 lat od jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązany jest 

do niepodejmowania czynności „dla” lub „na rzecz” podmiotów trzecich w zakresie 

umów i projektów, jakie były przedmiotem współpracy z Zamawiającym w ramach 

Umowy. Wykonawca nie może udostępniać materiałów i informacji, będących 

przedmiotem współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy. 

 

§ 4  

Osoby upoważnione do zlecania i przyjmowania zadań do wykonania 
1. Osobą upoważnioną do zlecania zadań oraz koordynacji realizacji Umowy ze strony 

Zamawiającego jest Kierownik Wydziału Prawnego – Koordynator Pomocy Prawnej. 

Do zlecania zadań upoważniona jest również osoba wskazana przez Kierownika 

Wydziału Prawnego. 

2. Osobą upoważnioną do sprawowania nadzoru nad całością spraw związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy, do przyjmowania zleceń oraz koordynacji realizacji 

Umowy ze strony Wykonawcy (osoba koordynująca) jest: …………………………..  

3. W trakcie realizacji konkretnego zadania Strony, mogą wskazać osobę lub osoby 

upoważnione do bieżącego kontaktu. 

 

§ 5 

Zasady współpracy 
1. Wyłącznie osoby wskazane w § 4 ust. 1 Umowy upoważnione są do zlecania 

Wykonawcy zadań objętych jej przedmiotem i przekazywania ich wraz z listą 
dokumentów, o których mowa w ust. 6. Zlecenie może nastąpić w formie pisemnej lub 

e-mailowej. W nagłych wypadkach dopuszczalne jest udzielenie zlecenia w formie 

ustnej (w tym telefonicznie). W takim wypadku, jedna z osób, o których mowa w § 4 

ust. 1 Umowy, jest zobowiązana potwierdzić w formie pisemnej lub e-mailowej w 

terminie 3 dni roboczych treść zlecenia. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dokona 

potwierdzenia treści zlecenia w terminie 1-go dnia roboczego. 

2. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy ustalą na piśmie lub w formie  

e-mailowej termin wykonania poszczególnego zadania oraz sposób jego wykonania, ze 

wskazaniem, na czym polegać ma jego wykonanie. 

3. Wykonawca wykona zadanie w terminie ustalonym przez Strony, nieprzekraczającym 

10 dni roboczych od udzielenia przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w ust. 

11 zdanie 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, termin, o którym mowa w 

ust. 3 może zostać przedłużony.  

5. Każdy przypadek zmiany terminu wykonania zleconego zadania zostanie przez Strony 

uzgodniony w formie e-mailowej, telefonicznej potwierdzonej e-mailem, za pomocą 
faksu lub w formie pisemnej. 

6. Zamawiający wstępnie zlecając Wykonawcy zadanie, objęte przedmiotem 

Umowy zobowiązany jest do przedstawienia jak najpełniejszych informacji i 

dokumentacji związanej ze zleconym zadaniem. Przekazanie dokumentacji powinno 

nastąpić z chwilą zlecenia Wykonawcy zadania, o którym mowa w ust. 1. 
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7. Jako miejsce przekazania zlecenia, dokumentacji lub miejsce świadczenia usługi, 

w szczególności polegającej na konsultacji lub parafowaniu dokumentów oraz pism 

związanych z realizacją przedsięwzięć prowadzonych przez Zamawiającego, 

Zamawiający każdorazowo może wyznaczyć swoją siedzibę, o czym powiadomi 

Wykonawcę. 
8. Niezależnie od przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, Wykonawca może 

wskazać dodatkowe dokumenty, niezbędne w jego opinii do wykonania zlecenia. 

Wskazanie powinno nastąpić na piśmie, w terminie 2 dni roboczych, od udzielenia 

zlecenia, o którym mowa w ust. 11 zdanie 2. 

9. Termin na wykonanie zleconego zadania zaczyna biec od dnia ustalonego przez Strony. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć 
niezwłocznie dodatkowe dokumenty. Zamawiający może również dostarczyć 
dodatkowe dokumenty, niewskazane przez Wykonawcę, które w jego opinii mogą być 
istotne dla wykonania zadania. Termin realizacji zleconego zadania zaczyna biec 

ponownie od momentu dostarczenia dodatkowych dokumentów Wykonawcy. 

11. W momencie potwierdzenia przyjęcia wstępnego zlecenia i załączonej do niego 

dokumentacji oraz po zapoznaniu się z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem 

wykonania, Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, przekaże wyliczenie czasu pracy 

niezbędne do prawidłowej i należytej realizacji zlecenia, w celu jego akceptacji przez 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych poinformuje Wykonawcę 
o udzieleniu lub odstąpieniu od udzielenia zlecenia. 

12. Strony ustalają, iż dzień pracy Zamawiającego zawiera się między godziną 
7.30 a 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. Dzień pracy 

Wykonawcy zawiera się między godziną ….. a ……, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy i sobót. 

13. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecanie zadań. 
 

 

§ 6 

Procedura korekty zleconego zadania 
1. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zlecone zadanie wykonane zostało 

niezgodnie ze zleceniem, w terminie … (termin na złożenie reklamacji) dni roboczych 

od przekazania wykonanego zadania poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i przedstawi 

w formie pisemnej lub e-mailowej uwagi, co do sposobu i formy wykonania zadania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do uwag, o których mowa w ust. 1 

lub wykonać zadanie w sposób wskazany przez Zamawiającego, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie … (termin na 

rozpatrzenie reklamacji)  dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. 

3. Strony, w przypadku odniesienia się przez Wykonawcę do uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego, zobowiązane są do niezwłocznego uzgodnienia terminu i sposobu 

wykonania zadania. 

4. Za pracę w zakresie wskazanym w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie w przypadku dopuszczenia się nieprawidłowości, o których mowa  

w ust. 1. 

5. Ust. 4 nie ma zastosowania, jeżeli Zamawiający przy zleceniu zadania Wykonawcy nie 

wypełni wszystkich obowiązków, które zostały nałożone na niego przez mniejszą 
Umowę, w szczególności, jeżeli po wykonaniu zadania zostaną ujawnione nowe 

okoliczności lub dokumenty, o których Wykonawca nie został poinformowany, a które 

miały wpływ na wykonanie zadania. 

 

§ 7 

Czas obowiązywania Umowy 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia, nie wcześniej jednak niż 01.04.2010 roku 
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i obowiązuje do dnia 30.09.2010 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. Za dzień zawarcia 

Umowy Strony uznają dzień złożenia podpisów przez przedstawicieli obu 

umawiających się Stron. 

2. Umowa wygasa z dniem wskazanym w ust. 1 lub wcześniej, z dniem wyczerpania 

kwoty przeznaczonej na realizację Umowy, w wysokości do 200 000,00 EUR netto 

(słownie: dwieście tysięcy euro), tj. do 244 000,00 EUR brutto (słownie: dwieście 

czterdzieści cztery tysiące euro). 

3. Łączna wartość kosztów, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6 nie może przekroczyć kwoty 

10 000,00 EUR netto (słownie: dziesięć tysięcy euro).  

4. Zamawiający nie gwarantuje realizacji płatności, jeżeli prawidłowo wystawione faktury 

nie zostaną dostarczone do NFOŚiGW w terminie 45 dni przed upływem okresu 

wydatkowania środków pochodzących z Funduszu Spójności tj. do dnia 16.11.2010r.  

5. NFOŚiGW nie zrealizuje płatności po okresie wydatkowania środków, tj. po dniu 31 

grudnia 2010 r. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za godzinę (60 minut) wykonywania zleconego zadania 

w ramach Umowy w kwocie: ………………..EUR. 

2. Płatności wynikające z Umowy należne Wykonawcy, dokonywane będą na rachunek 

otwarty w euro, za wyjątkiem płatności z tytułu podatku VAT, których zapłata 

następować będzie w PLN, w równowartości kwoty euro, przeliczonej z faktury 

zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

3. Miesięczna płatność obejmuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej (zgodnej z Umową oraz 

obowiązującymi przepisami) realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający jest obowiązany do ponoszenia kosztów, niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Umowy, w szczególności: opłat skarbowych, opłat administracyjnych, opłat 

notarialnych. Zamawiający będzie uiszczał je samodzielnie, ze środków własnych, po 

poinformowaniu o takim obowiązku przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu prawnika świadczącego usługę do siedziby 

NFOŚiGW oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego, położonych w granicach 

administracyjnych m.st. Warszawy. W przypadku konieczności wyjazdu poza m. st. 

Warszawę, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty przejazdu według wyboru 

Wykonawcy: jako koszt biletu dla pociągu klasy I, albo jako rozliczenie kosztów 

paliwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 

grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 

2002 r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). 

6. W przypadku noclegu Wykonawcy realizującego zlecone zadanie poza m. st. 

Warszawą, koszty noclegu ponosi Zamawiający - w standardzie hotelu nie wyższym 

niż 3-gwiazdkowy. 

7. Rozliczenie kosztów wskazanych w ust. 5 i 6, będzie następować według dokumentów 

za faktycznie poniesione koszty wynikające z umowy, na podstawie przedstawionych 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów księgowych (w tym 

rachunków lub faktur), w terminie 30 dni od dnia ich przedstawienia Zamawiającemu. 

Koszty netto, o których mowa w ust. 5 i 6, poniesione w PLN zostaną przeliczone na 

EUR po średnim kursie NBP z dnia wystawienia dokumentów księgowych 

(rachunków, faktur). 

8. Należność Wykonawcy będzie rozliczana i wypłacana przez Zamawiającego „z dołu” 

za okres miesiąca kalendarzowego, na podstawie przekazanego przez Wykonawcę 
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rozliczenia czasu pracy, o którym mowa w ust. 9 oraz udokumentowanych kosztów, 

związanych z poniesionymi niezbędnymi wydatkami, o których mowa powyżej. 

9. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie 3 dni roboczych, 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy wykaz wykonanych zadań 
wraz z liczbą godzin poświęconych na ich wykonanie oraz ze wskazaniem konkretnej 

osoby wykonującej zadanie. Wszystkie wykonane zadania, bez względu na ich rodzaj, 

będą zsumowane tak, by można było ustalić łączny miesięczny czas realizacji 

zamówienia. 

10. Wynagrodzenie będzie naliczane i płatne za łączny miesięczny czas wykonywania 

zamówienia, nie będą odrębnie naliczane i odrębnie płatne poszczególne zlecenia. Czas 

dojazdu prawnika świadczącego usługę do siedziby NFOŚiGW oraz miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego, położonych w granicach administracyjnych m.st. 

Warszawy, noclegów oraz sporządzania notatek ze spotkań i negocjacji Stron, o 

których mowa w § 2 ust. 9 Umowy, nie jest wliczany do czasu wykonywania 

zamówienia. Czas przejazdu prawnika świadczącego usługę, w przypadku wyjazdu 

poza granice administracyjne m.st. Warszawy, jest/nie jest
1
 wliczany do czasu 

wykonywania zamówienia. W przypadku rozmów telefonicznych oraz przygotowań do 

spotkań sumowany jest wyłącznie czas przeznaczony na kwestie merytoryczne. Za czas 

rozmów dotyczących spraw organizacyjnych i administracyjnych (np.: dotyczących 

ustalenia terminu wykonania danego zlecenia) nie przysługuje wynagrodzenie. Za 

sporządzanie i przekazywanie faksu lub e-maila, o których mowa w § 2 ust. 10 Umowy 

również nie przysługuje wynagrodzenie.  

11. W przypadku niepełnej godziny płatność za nią przysługuje proporcjonalnie do czasu 

przepracowanego na rzecz Zamawiającego, przy czym naliczanie obejmować będzie 

……….. świadczenia usługi. 

12. Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa 

w ust. 9, poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub złoży ewentualne uwagi do jego 

treści. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi chyba, że wykaże, iż 
są one niezasadne. W przypadku uwzględnienia uwag, Wykonawca przedkłada 

poprawiony wykaz, z uwzględnieniem treści ust. 8 i 10. 

13. Brak wniesienia uwag w terminie określonym w ust. 12 uważa się za przyjęcie wykazu. 

14. Podstawą wystawienia faktury VAT z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10, 

jest zaakceptowanie wykazu lub nie zgłoszenie do niego uwag w terminie określonym 

w ust. 12. 

15. Do akceptacji oraz zgłaszania uwag ze strony Zamawiającego upoważnione są osoby 

wskazane w § 4 ust. 1 lub ust. 3 Umowy. 

16. Płatność faktury VAT, o której mowa w ust. 14, będzie realizowana w terminie do 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający oświadcza, że 

jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. 

17. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający wpłaci na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  

18. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązuje się, w ciągu 14 dni od podpisania Umowy podać numery 

rachunków bankowych w EUR i PLN, na które będą dokonywane płatności.  

 

§ 9 

Kary umowne 
1. W razie opóźnienia w wykonaniu określonego zlecenia z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, przekraczającego 2 dni robocze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 4 % wynagrodzenia netto, przysługującego z tytułu 
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wykonania tego zlecenia, za każdy dzień opóźnienia, do wyczerpania kwoty 

wynagrodzenia za dane zlecenie. 

2. W razie dwukrotnej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zleconych zadań, przekraczającej 

każdorazowo 4 dni robocze, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym oraz zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto zapłaconego Wykonawcy z tytułu realizacji wszystkich zleconych 

zadań.  
3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 
Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 - dniowego terminu 

wypowiedzenia, które winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Warunki wprowadzenia zmian  
1. Zmiany Umowy mogą być wprowadzane w trybie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w formie aneksu w następujących 

sytuacjach: 

a) zmiana stawki podatku VAT powodująca zmianę ceny; 

b) w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3 oraz konieczności 

poniesienia dalszych kosztów, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6, dopuszcza się 
możliwość zwiększenia ww. kwoty, z zastrzeżeniem, iż suma wynagrodzenia i 

kosztów poniesionych w ramach realizacji Umowy nie może być wyższa od 

kwoty, o której mowa w § 7 ust. 2.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zgodnie oświadczają, że nie wiedzą o żadnych przeszkodach prawnych, 

mogących wpłynąć na zawarcie oraz treść Umowy. 

2. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: kopia 

dokumentu poświadczającego umocowanie do zawarcia umowy w imieniu 

Zamawiającego (Załącznik nr 1) oraz odpis z KRS Wykonawcy (Załącznik nr 2) 

i ewentualne pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy. 

3. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Umowy 

rozwiązywane będą w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku możliwości 

rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania  

Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu 

Spójności na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym dwa dla Zamawiającego. 

 

 
Zamawiający                                                                                        Wykonawca  

 

 

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


