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UMOWA O DZIEŁO nr …………………………. 

o wykonanie opinii  
 
 
zawarta w dniu …………….. r. we Wrocławiu pomiędzy: 
  
……………<nazwa Zamawiającego>..……….. z siedzibą…………<adres Zamawiającego>………, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………, pod nr KRS ………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………., 
wpłaconym w wysokości ………………. NIP ……………………, REGON ............................., 
reprezentowaną przez: …………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 

..............................................................................................................................................., 
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Wykonawcy) 1 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 

I. Przedmiot i wykonanie umowy  
§1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opinię w zakresie wszystkich kryteriów 
projektu podlegających ocenie merytorycznej dokonywanej na etapie oceny merytorycznej projektu w 
aspekcie utrzymania trwałości projektu. Opinia wydana zostanie na podstawie danych, dokumentów 
oraz informacji zebranych w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego, przy udziale 

                                                 
1 Komparycja w zależności od formy prawnej Wykonawcy: 
- SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ( S.K.A.) – komparycja otrzyma brzmienie 
…… Spółka Akcyjna z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ul. …… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, o kapitale zakładowym w 
wysokości ……zł, wpłaconym w wysokości ……, NIP ……, REGON ……,: 
- SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) – komparycja otrzyma 
brzmienie 
…… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……  (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, o kapitale 
zakładowym w wysokości …… zł, NIP ……, REGON ……, 
- SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTO WA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA 
(sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie 
…… Spółka Jawna z siedzibą w ……  (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, NIP ……, REGON ……, 
- SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie 
…… zamieszkała/y w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej i …… zamieszkała/y w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana/y do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzące/y wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej pod firmą …… w ……  (kod pocztowy ……), przy ul. ……, NIP ……, REGON…………, 
- STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, F UNDACJE ORAZ PUBLICZNE 
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja ot rzyma brzmienie 
… z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ul. ……, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń/Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, NIP ………, REGON …… 

- OSOBA FIZYCZNA PROWADZ ĄCA DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZĄ – komparycja otrzyma brzmienie 
..... zamieszkała/y w …….… (kod pocztowy ……), przy ul. ….……, prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą 
…...…… w ………... (kod pocztowy ……), przy ul. ………., wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP ….….., REGON .…….. 

- OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZ ĄCA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ - komparycja otrzyma brzmienie 

..... zamieszkała/y w …….… (kod pocztowy ……), przy ul. ….……, legitymującym się ……(numer i seria dokumentu 
tożsamości), 
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Wykonawcy, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie ………… w 
zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie nr ………………………….. 
zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a jednostką kontrolowaną – 
…………………… Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do uczestniczenia w 
powołanej kontroli lub kontrolach jako członek zespołu kontrolującego, na podstawie odrębnego 
upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego. 

2. Kontrola w siedzibie jednostki kontrolowanej, wskazanej przez Zamawiającego, przeprowadzona 
zostanie w dniu …………….r. Dokładna godzina przeprowadzenia kontroli oraz miejsce zbiórki 
zespołu kontrolującego podane będą przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. W trakcie kontroli Wykonawca jako członek zespołu kontrolującego uprawniony jest do: 
a) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc 

podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową, 
b) wglądu w system informatyczny i dostępu do sprzętu komputerowego – w razie potrzeby – 

ewent. zapisu niezbędnych danych na nośnikach danych, 
c) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej niezbędnych ustnych i pisemnych 

wyjaśnień, 
d) zabezpieczania materiałów dowodowych, 
z tym zastrzeżeniem, że powyższe czynności Wykonawca podejmować może wyłącznie w 
obecności pozostałych członków zespołu kontrolującego, reprezentujących Zamawiającego, oraz 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zabezpieczenia odpowiednich danych, informacji i 
materiałów dowodowych, niezbędnych w celu wydania opinii, w trakcie czynności, o których mowa w 
niniejszej umowie. 

5. Wszelkie kontakty Wykonawcy z jednostką kontrolowaną podejmowane są w obecności 
Zamawiającego, a w inny sposób – wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy weryfikacja prawidłowości wykonania umowy wskazanej w ust. 1 wymaga 
przeprowadzenia dalszych czynności, w szczególności przeprowadzenia kolejnej lub kolejnych 
kontroli w jednostce kontrolowanej lub dokonania innych czynności w biurach Zamawiającego lub w 
innym miejscu, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w tych kontrolach lub czynnościach w 
terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli dla sformułowania opinii konieczne będą dodatkowe, aniżeli zebrane w toku w/w czynności lub 
posiadane przez Zamawiającego informacje lub dokumenty, Wykonawca pozyska je we własnym 
zakresie i na własny koszt. Jeżeli pozyskanie dodatkowych informacji lub dokumentów wymagać 
będzie współpracy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w 
tym zakresie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą starannością, w wykorzystaniem 
posiadanej wiedzy fachowej i doświadczenia oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
odnoszącymi się do przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza również, że posiada 
wszelkie uprawnienia, zezwolenia itp., o ile takowe wymagane są dla wydania opinii, o której mowa w 
ust. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub 
niewłaściwe wykonanie niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej.  
10. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych wykonawca zobowiązany jest do podpisania deklaracji 

o bezstronności i poufności stanowiącej załącznik 1 do umowy oraz oświadczenia w sprawie 
znajomości przepisów o ochronie danych osobowych stanowiącego załącznik 2 do umowy 

 

§ 2 
1. Opinia, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie sporządzona przez Wykonawcę i złożona w  

2 egzemplarzach w Biurze Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13,  
III piętro, w terminie do dnia …………….. r. Jeżeli za zgodą Zamawiającego w celu wykonania 
umowy przeprowadzane będą w jednostce kontrolowanej dalsze kontrole, termin ten może być przez 
Zamawiającego odpowiednio przedłużony. 

2. Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przedłożenia opinii, Zamawiający nie wniesie na piśmie uwag lub 
zastrzeżeń, sporządzoną opinię uważa się za zaakceptowaną przez Zamawiającego. W przypadku 
wniesienia na piśmie uwag lub zastrzeżeń, zostaną one uwzględnione przez Wykonawcę bezpłatnie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni. 
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3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do opinii przedkładanych Zamawiającemu w wyniku 
zgłoszenia przez niego uwag lub zastrzeżeń. 

4. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi do sporządzenia i przedłożenia opinii wskazanemu w ust. 1 
powyżej lub wyznaczonym przez Zamawiającego terminom na uwzględnienie uwag lub zastrzeżeń, 
uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów, w szczególności zapłaty całości lub części wynagrodzenia Wykonawcy oraz zwrotu innych 
kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w całości lub części z konsekwencjami opisanymi w 
zdaniu poprzednim przysługuje Zamawiającemu również w innych przypadkach naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień umowy lub obowiązujących przepisów lub zasad. Jeżeli powołane 
naruszenia stwierdzone zostaną po wykonaniu i rozliczeniu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do niezwłocznego zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, co nie wyklucza skorzystania przez 
Zamawiającego z innych uprawnień wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów. 
Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują bezterminowo również po wykonaniu, rozwiązaniu lub 
innym wygaśnięciu umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, 
zobowiązany będzie także do pisemnego ustosunkowania się do ewentualnych zastrzeżeń złożonych 
przez jednostkę kontrolowaną leżących w zakresie sporządzonej opinii w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim 

jakichkolwiek danych, dokumentów oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku lub przy okazji 
realizacji niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania. Wszelkie 
informacje lub dane uzyskane w związku lub przy okazji wykonania niniejszej umowy mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu sporządzenia opinii, o której mowa w § 1 ust. 1. 
Wraz z opinią Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, nośniki danych i inne 
materiały dowodowe, jakie uzyskał lub sporządził w toku wykonania umowy. Pozostałe informacje i 
dane Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć. Postanowienia powyższe stosuje się 
odpowiednio w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Osobą trzecią w rozumieniu powyższych 
postanowień umowy jest w szczególności jednostka kontrolowana oraz wszelkie osoby w niej 
zatrudnione lub z nią współpracujące. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1, z chwilą przekazania opinii stanowiącej przedmiot 
niniejszej umowy, zwanej poniżej utworem oraz jej uzupełnień, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu. Przeniesienie praw autorskich majątkowych 
uprawniać będzie Zamawiającego do nieograniczonego terytorialnie, czasowo, podmiotowo czy 
przedmiotowo korzystania z utworu zgodnie z jego właściwościami, zarówno do celów, w jakich utwór 
był wytworzony, jak również innych celów, do których utwór może być wykorzystany, a ponadto do 
utrwalania i zwielokrotniania utworu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, obrotu 
oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, rozpowszechniania utworu w inny sposób. 
Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że, nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego 
ani innych osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz 
przysługujących mu autorskich praw osobistych, chyba że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z 
Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich 
praw osobistych w szczególności w zakresie ingerencji w treść utworu, w szczególności poprzez 
dokonywanie przeróbek, uzupełnień, uściśleń, wycięć, czy korekty, także w przypadkach, gdy takie 
zmiany, poprawki bądź uzupełnienia nie będą spowodowane oczywistą koniecznością. Wykonawca 
wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na 
jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej lub jej części  
oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w 
szczególności dokonywania tłumaczeń i wyciągów oraz do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań utworu. Wymienione uprawnienia dotyczą zarówno całości, jak i części utworu. 
Egzemplarze utworu przekazane Zamawiającemu przechodzą na jego własność. 

3. Wykonawca oświadcza, iż w/w utwór wolny jest od jakichkolwiek praw i obciążeń przysługujących 
osobom trzecim. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 lub 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie 5 000,00  (słownie: pięć tysięcy) 



 

 
 
 

UNIA EUROPEJSKA 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 
 

 

„Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa” 

4

zł, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w razie poniesienia szkody przewyższającej kwotę w/w kary 
umownej. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują bezterminowo również po wykonaniu, rozwiązaniu 
lub innym wygaśnięciu umowy. 

II. Wynagrodzenie 

§ 4 
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

…………….… zł (słownie: ………………………….….) brutto.  
2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy, w 

szczególności koszty przejazdów oraz koszty czynności wskazanych w § 1 ust. 6 i 7, jak również 
wszelkie podatki oraz składki, w tym składkę ZUS w części obciążającej Zamawiającego (jeżeli 
dotyczy)/ podatek od towarów i usług (jeżeli dotyczy). Ponadto wynagrodzenie to obejmuje 
przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane w treści rachunku/faktury VAT, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, 
wystawionego przez Wykonawcę po ostatecznym zaakceptowaniu opinii przez Zamawiającego 
zgodnie z treścią § 2. Wynagrodzenie zapłacone zostanie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej oraz że wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy nie stanowi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
(jeżeli dotyczy) 

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dla celów podatkowych i zgłoszeniowych do ZUS 
przy umowach cywilno-prawnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
(jeżeli dotyczy) 

 

III. Postanowienia końcowe 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne obowiązujące przepisy.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w 
postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
Załącznik 1 – Deklaracja o bezstronności i poufności 
Załącznik 2 – Oświadczenie w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych 
Załącznik 3 – Wzór rachunku (jeżeli dotyczy) 
Załącznik 4 – Oświadczenie dla celów podatkowych i zgłoszeniowych do ZUS przy umowach cywilno- 
prawnych (jeżeli dotyczy) 


