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               załącznik nr 2 do zaproszenia  

 
UMOWA NR ………..- wzór umowy  

  
zawarta w ……………….   w Słupsku pomiędzy: 
Województwem Pomorskim - Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 8393129308, Regon: 221037680,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Zespołu – Bożenę Sikorę   
przy kontrasygnacie Głównego księgowego – Halinę Justka 
zwanym/ą dalej „Zamawiającym” 
a 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest koordynację całościową projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w 
jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: funduszami EOG).  
 

§ 2 
1. Koordynacja całościowa projektu, o której mowa w par. 1. obejmuje:  

1) Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu zgodnie z zawartą Umową o 
dofinansowanie, wnioskiem aplikacyjnym, Planem Wdrażania Projektu oraz Planem Promocji 
Projektu 
2) Nadzór nad zgodnością działań wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w realizację 
Projektu z harmonogramem realizacji Projektu i szczegółowym budżetem Projektu, określonymi 
we wniosku aplikacyjnym, zobowiązaniami wynikającymi z zawartych w związku z Projektem 
umów oraz wytycznymi dotyczącymi Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
3) Koordynację, w zgodzie z wytycznymi obowiązującymi w Mechanizmie Finansowym EOG 2009-
2014, prac związanych z wyłonieniem wykonawców w ramach zamówień publicznych 
podlegających oraz niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych we współpracy z 
osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w PZPK 
4) Nadzór nad przygotowywaniem korespondencji dotyczącej sprawozdawczości, rozliczeń 
finansowych, komunikacji z instytucjami reprezentującymi Mechanizm Finansowy EOG 2009-
2014, Partnerem Projektu, a także - w razie konieczności - zmian do wniosku aplikacyjnego i 
Umowy o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Mechanizmie Finansowym 
EOG 2009-2014 
5) Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Projektu przez osoby realizujące zadania w ramach 
Projektu 
6) Współpracę w zakresie realizacji projektu z instytucjami reprezentującymi Mechanizm 
Finansowy EOG2009-2014, w szczególności Operatorem Programu oraz Krajowym Punktem 
Kontaktowym (w razie konieczności także w języku angielskim) 
7) Udział w posiedzeniach Zespołu Projektowego 
8) Koordynowanie prac dotyczących monitorowania i ewaluacji Projektu 
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9) Koordynowanie prac dotyczących rozliczeń finansowych w Projekcie, w tym nadzór nad 
terminowością i prawidłowością sporządzanych przez Dział finansowo-księgowy PZPK wniosków 
o zaliczkę, wniosków o płatność oraz niezbędnych sprawozdań, w tym na potrzeby 
zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu 
10) Udział w kontrolach i audytach Projektu, składanie wyjaśnień w zakresie realizacji Projektu 
oraz sporządzanie ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, do czasu zaakceptowania ostatniego 
wniosku o płatność.  
 

§ 3 
Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2016 r.  
 

§ 4 

1.  Za wykonanie zamówienia określonego w § 1 umowy, Strony ustalają, miesięczne wynagrodzenie 
Wykonawcy w wysokości: brutto[i] ………………….. (słownie złotych: ………………………..). 

2.   Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, płatne na podstawie faktury VAT/rachunku 
wystawianego przez Wykonawcę. 

3.   Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy podane na 
fakturze VAT/rachunku w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca pod warunkiem 
doręczenia zamawiającemu faktury/rachunku.  

4.  Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania 
umowy jest dostępność środków przeznaczonych na realizację projektu na rachunku bankowym 
Zamawiającego.  

5.   Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w 
przekazywaniu transz dotacji. 

6.   Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w 
wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

7.   Wykonawca został poinformowany o współfinansowaniu  wynagrodzenia ze  środków funduszy 
EOG.  

§ 5 

1.   Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych niezbędnych 
do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego. 

2.   Wykonawca może korzystać z pomieszczeń, sprzętu i materiałów będących w dyspozycji 
Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu. 
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§ 6 

1.   Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Koordynator współpracujący przy realizacji 
projektu z pracownikami Zamawiającego i Partnera projektu, w tym z: 

a)      Bożeną Sikorą – Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

b)      Barbarą Utracką-Minko – Zastępcą Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

c)       Przemysławem Śmietaną – koordynatorem naukowym projektu 

d)      Anną Gątarek – Kierownikiem Działu  Administracyjno-Organizacyjnego 

e)      Halina Justka – Główną Księgową 

2.  Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w czasie realizacji niniejszej umowy osobiście, 
telefonicznie: …………….. oraz za pomocą poczty e-mail: …………..  

  

§ 7 

1.   Umowa może zostać rozwiązana bez podania przyczyny przez każdą ze stron za miesięcznym 
wypowiedzeniem, złożonym w formie pisemnej. 

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

3.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez skutków 
finansowych także w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy na realizację projektu z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. 
Odstąpienie  takie jest możliwe do dnia 31 sierpnia 2014 r. 

4.   W przypadku niewykonywania umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym lub wykonywanie 
nienależyte Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę ze skutkiem 
natychmiastowym.  

5.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia przez Zamawiającego pomimo posiadania przez Zamawiającego środków 
przeznaczonych na realizację projektu, trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego 
terminu do zapłaty nie krótszego niż 14 dni.  

6.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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7.   W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

§ 8 
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez 

obie strony w przypadkach:  
a) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 

podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które 
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 

b) jeżeli wystąpiła zmiana statusu Wykonawcy potwierdzona zmianą oświadczenia Zleceniobiorcy, 
mająca wpływ na całkowity koszt realizacji umowy leżący po stronie Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, 
które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu 
dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego oraz dla Wykonawcy. 

 
 
 
........................................      .................................... 
         Zamawiający              Wykonawca   
 
 

                                                           
[i]

 W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto za 

zlecenie zostanie obliczona po podpisaniu przez Wykonawcę oświadczenia dot. jego statusu i może się różnić 

od ceny ofertowej, która obejmuje wszystkie koszty leżące po stronie zarówno zleceniobiorcy jak i pracodawcy.  


