projekt

UMOWA Nr

zawarta w dniu ………………………………… 2017 r. we Wrocławiu, w wyniku przeprowadzonego
postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, pomiędzy:
Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,
NIP: 897-13-83-551, reprezentowaną przez ……………………………………………, działającą/ego
na podstawie pełnomocnictwa nr ………………… Prezydenta Wrocławia z dnia ……………………,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a
…………………………

z siedzibą …..……… ul. …….……………, NIP: ….…………, Regon: ….…………,

reprezentowaną przez ………………………………………………,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami,
o następującej treści:

PREAMBUŁA
W związku z realizacją projektu pn. „4 kąty na trójkącie” (współfinansowanego w 85%
ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności oraz w 15% z budżetu państwa)
i obowiązkiem

sporządzenia

protokołu

z

kontroli

przeprowadzonej

przez

biegłego

rewidenta, wynikającym z umowy dotacji Nr DPT/BDG_II/POPT/51/17 zawartej dnia
28.04.2017 roku pomiędzy Gminą Wrocław a Ministerstwem Rozwoju, zwanej dalej
umową dotacji, której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy, Strony zgodnie
postanawiają:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kompleksowego
badania sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego, których wzór stanowi
załącznik nr 2 do umowy, składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczaniem
dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz sporządzania
pisemnych

protokołów

z

przeprowadzonych

badań

ww.

sprawozdań

okresowych,

rocznych i końcowego według wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju – wzór
1

protokołu

stanowi

przekazanych

do

załącznik
kontroli

nr

3

wynosi

do

umowy.

siedem,

w

Prognozowana
tym

jedno

liczba

sprawozdań

sprawozdanie

roczne,

pięć sprawozdań okresowych i 1 jedno sprawozdanie końcowe.
2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, powinno być dołączone zestawienie
dokumentów księgowych zweryfikowane i

zatwierdzone przez biegłego rewidenta

potwierdzone protokołem z badania sprawozdania – wzór zestawienia stanowi załącznik
nr 4 do umowy.
3. W przypadku, gdy Ministerstwo Rozwoju zgłosi zastrzeżenia do przedłożonych
sprawozdań, skutkujące koniecznością ich poprawy, Wykonawca jest zobowiązany
uzupełnić sprawozdanie lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia w zakresie i w terminie
określonym

przez

Ministerstwo

Rozwoju.

Czynności

te

zostaną

wykonane

przez

Wykonawcę w ramach ustalonej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. W sytuacji, gdy Ministerstwo Rozwoju sformułuje zastrzeżenia co do prawidłowości lub
rzetelności sprawozdania, wyda o nim opinię negatywną lub odmówi wydania opinii,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne pisemne uzasadnienie ich przyczyn.
5. Badanie sprawozdań

zostanie przeprowadzone w

siedzibie spółki

Wrocławska

Rewitalizacja Sp. z o.o. przy ul. Kuźniczej 56 we Wrocławiu, która jest operatorem
projektu, w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego oraz w siedzibie
Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym oraz operatorem projektu.

§2
Obowiązki Zamawiającego
1. W celu rzetelnego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 ust. 1,

Zamawiający

zobowiązuje

się

udostępnić

księgi

rachunkowe

oraz

dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, jak również wszelkie inne
dokumenty,

które

sprawozdań,

oraz

Wykonawca
udzielić

uzna

za

niezbędne

wyczerpujących

do

informacji

przeprowadzenia
i

wyjaśnień

badania

potrzebnych

do przeprowadzenia tych czynności.
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy sprawozdanie przygotowane
według

wzoru

udostępnionego

przez

Ministerstwo

Rozwoju

wraz

z

dołączonym

zestawieniem dokumentów księgowych, potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną
za prowadzenie rachunkowości Zamawiającego, w terminie umożliwiającym Wykonawcy
zweryfikowanie i zatwierdzenie sprawozdania.
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3. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wyczerpujących informacji,
wyjaśnień

oraz

do

składania

stosownych

oświadczeń

związanych

z

badaniem

sprawozdań.
4. Zamawiający zobowiązuje się w trakcie badań sprawozdań umożliwić przeprowadzenie
rozmów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rachunkowości Zamawiającego
na temat efektywności systemu kontroli wewnętrznej, kompletności ksiąg, ujawnienia
wszelkich

zobowiązań

warunkowych

oraz

zobowiązań,

które

nastąpiły

po

dacie

sprawozdania, a także innych zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość
sprawozdania oraz ksiąg rachunkowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, w szczególności zwiększenia, łącznej
liczby sprawozdań przekazywanych Wykonawcy do kontroli, a także do zmiany liczby
sprawozdań poszczególnych rodzajów.

§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, terminowo
i zgodnie z wymogami prawnymi oraz w porozumieniu z Zamawiającym na każdym
etapie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, z uwzględnieniem w szczególności:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
2) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z aktami
wykonawczymi,
4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,

jednostek

budżetowych,

samorządowych

zakładów

budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
5) obowiązujących standardów rewizji finansowej.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych
obowiązków określonych w:
1) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
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2) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania przepisów szczególnych
oraz aktualnych dokumentów programowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.
5. Wykonawca przy wykonaniu usługi badania sprawozdań będzie polegać na osobach
uprawnionych do wykonania czynności rewizji finansowej.
6. W przypadku konieczności włączenia rzeczoznawców do przeprowadzenia badania
sprawozdania Wykonawca dokona wyboru rzeczoznawców i zleci stosowny zakres
badania na swój koszt.
7. Wykonawca oświadcza, że:
1) czynności rewizji finansowej przeprowadzi biegły rewident, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
2) w okresie wykonywania umowy objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
3) podmioty z nim współpracujące zobowiązane są do zachowania poufności co najmniej
na warunkach przewidzianych w umowie,
4) zatrudnione przez niego osoby zobowiązane są do zachowania poufności informacji
także po upływie terminu obowiązywania umowy,
5)

dysponuje

stosownymi

zagwarantowanie poufności

procedurami
w

oraz

zabezpieczeniami

odniesieniu do informacji

umożliwiającymi

przekazanych

mu

przez

Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
9.

Rezultaty

badania

sprawozdania

mogą

być

udostępnione

wyłącznie

organom

upoważnionym przepisami prawa. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania i osoby
badające w jego imieniu sprawozdanie zachowają w tajemnicy wszystkie informacje
i dokumenty otrzymane w toku badania.
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10. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich
dokumentów i materiałów otrzymanych od Zamawiającego, włączając w to: odpisy,
duplikaty oraz materiały i dokumenty na nośnikach elektronicznych, które otrzymał
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
11. Wykonawca deklaruje gotowość do współpracy z Zamawiającym podczas kontroli
przeprowadzanej u Zamawiającego przez Ministerstwo Rozwoju lub inne instytucje
uprawnione do jej przeprowadzania, jak również zapewni swoje uczestnictwo w celu
udzielania informacji o przebiegu i wynikach badania sprawozdań. Minister Rozwoju
sprawuje kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych Zamawiającemu środków
dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Kontrola może być
przeprowadzona w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu przez Ministerstwo
Rozwoju oraz inne instytucje uprawnione do jej przeprowadzania do dnia upływu terminu
przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zadania. Zgodnie z art.
140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dokumenty
związane z realizacją projektu powinny być przechowywane przez okres trzech lat
od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków przez Instytucję
Zarządzającą POPT 2014-2020, w którym ujęto dany wydatek dotyczący danej operacji.

§4
Pozostałe obowiązki Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji umowy,
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi
przez Strony umowy,
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, by żadna z osób
otrzymujących informacje w myśl postanowień w § 3 ust. 3 nie ujawniła tych informacji
oraz ich źródła, zarówno w całości jak i w części, osobom trzecim, bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiającego,
4) ujawniania informacji jedynie osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania
powierzonych im czynności, w ramach prac określonych w zawartej umowie i tylko
w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w celu realizacji
przedmiotu umowy,
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5) nie powielania, nie kopiowania oraz nie rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób,
poza uzasadnionymi prawnie przypadkami, części lub całości informacji otrzymanych
i uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy,
6) w razie wątpliwości w zakresie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby
wykonywania

przedmiotu

umowy,

kwalifikowania

tych

informacji

jako

informacji

chronionych zapisami umowy.
2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji będących przedmiotem
umowy otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić tylko wobec
podmiotów prawnie uprawnionych oraz w zakresie określonym niniejszą umową.
3. Postanowienia, określone w ust. 1 i 2, nie będą stosowane wobec tych informacji
uzyskanych od drugiej Strony, które:
1) zostaną podane przez jedną ze Stron po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody
na ich ujawnienie od drugiej Strony,
2) są powszechnie dostępne, znane, publikowane, podawane do publicznej wiadomości
bez naruszania postanowień umowy,
3) z uwagi na obowiązujące przepisy prawa powinny zostać ujawnione.
4. W przypadku, gdy obowiązek przekazania jakichkolwiek informacji uprawnionym
organom (np. sądom) wynika z obowiązujących przepisów prawa, przed przekazaniem
takich informacji Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego wskazując organ,
podstawę prawną oraz zakres informacji. Jeżeli przekazanie takich informacji ma nastąpić
na wyraźne żądanie organu wraz z informacją, o której mowa powyżej, Wykonawca
przekaże także kopię żądania organu do przekazania informacji. Strony w razie
zaistnienia powyższej sytuacji, zobowiązane będą skonsultować się ze sobą w kwestii
zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu ewentualnego odrzucenia bądź
zmniejszenia zakresu żądania tego organu.
5. Strona, która naruszyła postanowienia umowy, odpowiada za szkodę powstałą
na skutek ujawnienia, przekazania, wykorzystania, zbycia lub oferowania do zbycia
informacji otrzymanych od drugiej Strony, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie
to wiąże również Strony po wykonaniu umowy.
6. Ponadto zobowiązania wynikające z umowy wiążą Strony w trakcie rozmów
i negocjacji poprzedzających realizację umowy, w czasie jej realizacji, a także po jej
zakończeniu.
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§5
Termin obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2018 r.
2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „4 kąty na trójkącie”, będącego
skutkiem zmiany terminu wynikającego z umowy dotacji, której kopia stanowi załącznik
nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot
umowy do czasu faktycznego zakończenia oraz rozliczenia końcowego projektu bez
dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
zamówienia opisanego w § 1 w terminach określonych w umowie dotacji, której kopia
stanowi załącznik nr 1 do umowy, ze zmianami, tj.:
1) sprawozdania rocznego za dany rok, zawierającego rozliczenie wykorzystania środków
dotacji otrzymanych w danym roku – nie później niż 15 dni od zakończenia roku
kalendarzowego,
2) sprawozdania końcowego – nie później niż w terminie umożliwiającym jego zapłatę
przez Zamawiającego przed datą zakończenia projektu wynikającą z umowy dotacji,
której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy,
3) sprawozdania okresowego – niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansoworzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji, zgodnie z wartością
i liczbą planowanych transz wskazanych w załączniku nr 4 do umowy dotacji, której kopia
stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zmiany w harmonogramie transz nie wymagają
aneksu do niniejszej umowy. O zmianach w harmonogramie transz Zamawiający
poinformuje Wykonawcę poprzez formy komunikacji określone w § 8 ust. 3.
4. Sprawozdania okresowego nie składa się w przypadku, gdy w danym okresie przypada
złożenie sprawozdania rocznego. Sprawozdania rocznego nie składa się, jeśli w danym
okresie przypada złożenie sprawozdania końcowego.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
nieprzekraczającej łącznie kwoty …………… zł (słownie: ………………… …/100) netto,
powiększonej o należny podatek VAT, to jest łącznie …………… zł (słownie: …………………
…/100) brutto, w tym:
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1) …………… zł (słownie: ………………… …/100) netto, powiększone o należny podatek VAT,
to jest łącznie …………… zł (słownie: ………………… …/100) brutto, za sprawozdanie roczne,
2) …………… zł (słownie: ………………… …/100) netto, powiększone o należny podatek VAT,
to jest łącznie …………… zł (słownie: ………………… …/100) brutto, za każde sprawozdanie
okresowe,
3) …………… zł (słownie: ………………… …/100) netto, powiększone o należny podatek VAT,
to jest łącznie …………… zł (słownie: ………………… …/100) brutto, za sprawozdanie końcowe.
Należność zostanie przekazana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, na podstawie faktur wystawionych zgodnie z poniższymi danymi:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
NIP: 897-138-35-51
- w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura powinna
zostać wystawiona po wykonaniu usługi, zgodnie z terminami określonymi w § 5 ust. 3,
po przedstawieniu raportu z wykonanych działań i zaakceptowaniu bez zastrzeżeń
protokołu odbioru przez Zamawiającego.
2.

Faktura,

o

której

mowa

w

ust.

1,

powinna

zostać

dostarczona

do

Biura

ds. Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032
Wrocław.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się obciążenie konta Zamawiającego.
4. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje
całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zobowiązań
objętych niniejszą umową.
5. Zamawiający może:
1) zmniejszyć liczbę sprawozdań przekazywanych Wykonawcy do kontroli, co będzie
skutkowało

proporcjonalnym

zmniejszeniem

wysokości

łącznego

wynagrodzenia,

o którym mowa w ust. 1 – zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,
2) zwiększyć liczbę sprawozdań przekazywanych Wykonawcy do kontroli, co będzie
skutkowało proporcjonalnym zwiększeniem wysokości łącznego wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1 – zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6.

Zmiana

rodzaju

sprawozdań

przekazywanych

Wykonawcy

do

kontroli,

która

skutkowałaby:
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1) zwiększeniem łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wymaga aneksu do
niniejszej umowy,
2) zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
7. Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu
realizacji umowy w mniejszym zakresie niż wskazany w ust. 1 i złożonej ofercie.
8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie
w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
3)

zmiany

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
9. Każdorazowo przed zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 8,
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wpływu
zmian stawek podatku VAT, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania
przedmiotu umowy. Wraz z pisemnym uzasadnieniem Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić

Zamawiającemu

stosowne

dowody

potwierdzające

poniesienie

przez

Wykonawcę określonych wydatków, które wynikały ze zmian, o których mowa w ust. 8.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 8, wymaga podpisania
przez Strony aneksu do niniejszej umowy.

§7
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej:
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1, liczonego za każdy dzień zwłoki w realizacji
przedmiotu umowy,
2) za niezgodne z umową wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy –
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1, za każdy
przypadek nienależytego wykonania umowy,
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3) za naruszenie obowiązków wynikających z § 4 ust. 1 w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1.
2. Za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu

karę

umowną

w

wysokości

30%

kwoty

wynagrodzenia netto, o której mowa w § 6 ust. 1.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego
w § 6 ust. 1.
4.

Zastrzeżenie

kar

umownych

nie

wyłącza

prawa

dochodzenia

przez

Strony

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach
ogólnych.

§8
Nadzór i formy przekazywania informacji
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty i podejmowane
uzgodnienia będzie: ............................................................. .
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty i podejmowane uzgodnienia
będzie: ............................................................. .
3. Strony uzgodniły, że dopuszczalne formy przekazywania informacji to: poczta
elektroniczna, fax lub forma pisma przekazanego pocztą. Wyklucza się możliwość
przekazywania

zleceń

lub

zadań

drogą

ustną

lub

telefoniczną

bez

pisemnego

potwierdzenia /opisu/.

§9
Publikacja informacji w Urzędowym Rejestrze Umów
1. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym
dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data
obowiązywania oraz wartości umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym
Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, zostaną udostępnione w trybie i na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z zasadami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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§ 10
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku wstrzymania
wypłaty transz dotacji celowej na realizację projektu pn. „4 kąty na trójkącie”.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosowne do stanu zaawansowania jego prac.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych,
tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która
została pierwotnie dopuszczona.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany
unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w zakresie, w jakim te zmiany mają
wpływ na realizację umowy, w tym: zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany
zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Przewidziane w ust. 2 i 3 okoliczności stanowiące podstawę zmian umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
5. Ustala się, iż zmiany:
1) harmonogramu transz, o których mowa w § 5 ust. 3,
2) osób odpowiedzialnych za kontakty i podejmowane uzgodnienia, wskazanych w § 8
ust. 1 i 2,
3) danych teleadresowych,
nie wymagają aneksu do umowy. W tym przypadku zastosowanie mają formy
komunikacji wskazane w § 8 ust. 3.

§ 11
Postanowienia końcowe i ogólne warunki umowy
1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Powyższe nie nakłada na Zamawiającego obowiązku zapłaty kary,
o której mowa w § 7 ust. 4.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz inne przepisy szczególne.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy, których Stronom nie uda się
rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby
Zamawiającego.
5. Integralną część umowy stanowią:
1) załącznik nr 1: kopia umowy nr DPT/BDG-II/POPT/51/17 zawarta 28.04.2017 r. wraz
z aneksem nr 1 do tej umowy,
2) załącznik nr 2: wzór sprawozdania rocznego/ okresowego/ końcowego,
3) załącznik nr 3: wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/ rocznego/
końcowego,
4) załącznik nr 4: wzór zestawienia dokumentów księgowych.
6. Umowa została sporządzona w 4 (słownie: czterech) jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym 3 (słownie: trzy) dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) dla Wykonawcy.

Niniejszą umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności
zgodnie z wymogami Zarządzenia nr K/4/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 stycznia
2011 r.

Zamawiający

Wykonawca
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