
UMOWA ZLECENIE - WZÓR 
 

 

zawarta w dniu ……………………….. r. pomiędzy 

 

Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27, 70-561 Szczecin,  

REGON 000276860, NIP 851-00-13-721,  

reprezentowanym przez Lecha Karwowskiego - Dyrektora,  

zwanym dalej Zleceniodawcą,  

a 

…………………………………..,  

zwanym dalej Zleceniobiorcą. 
 

§1.  

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania wymienione poniżej usługi z zakresu doradztwa 

ds. pozyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na przygotowanie oraz realizację inwestycji pod roboczą nazwą 

„Centrum Nauki" (dalej zwaną CN) a w szczególności: 

1) Doradztwo w zakresie opracowywania i aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zadania, 

2)  Opracowanie projektu fiszki zadania, 

3) Opracowywanie projektów korespondencji z WW RPO WZ w zakresie odpowiedzi na otrzymane 

zapytania oraz w zakresie składania wniosków, zapytań itp. w sprawach związanych z przygotowaniem 

inwestycji, 

4) Współudział z Zamawiającym w wyborze wykonawcy studium wykonalności oraz wniosku o 

dofinansowanie inwestycji CN, opracowaniu założeń do wykonania studium wykonalności oraz 

współudział w jego odbiorze, 

5) Doradztwo w sprawach proceduralnych / pełnieniem nadzoru nad inwestycją w kontekście wymagań 

WW RPO WZ dla tego projektu oraz własnego doświadczenia, 

6) Udział w spotkaniach i naradach wewnętrznych oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego związanych z fazą przygotowawczą projektu celem 

wypracowania rozwiązań korzystnych dla Muzeum w zakresie realizowania i finansowania inwestycji 

Centrum Nauki, 

7) Sygnalizowanie potencjalnych lub faktycznych zagrożeń związanych z pokryciem finansowym inwestycji 

lub naruszeniem wytycznych WW RPO WZ oraz proponowanie rozwiązań ww. problemów, 

 

§2. 

1.  Zleceniobiorca oświadcza, że zlecone czynności wykona samodzielnie z dochowaniem należytej 

staranności, zgodnie z posiadanym doświadczeniem i wiedzą, obowiązującymi przepisami ze 

szczególnym uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych, wytycznymi IZ RPO WZ oraz z 

uwzględnieniem dobrze pojętego interesu Zleceniodawcy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tj. zadań nałożonych na 

Zleceniobiorcę w treści § 1 niniejszej umowy, ponosi on względem Zleceniodawcy pełną i solidarną 

odpowiedzialność za wyrządzoną Zleceniodawcy szkodę. 

3. Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym, wyłącznie za zgodą i akceptacją 

Zleceniodawcy, pod warunkiem że osoby te będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące kwalifikacji i 

wiedzy koniecznej do wykonania tych obowiązków. 

 

§3.  



1. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania 

Zleceniobiorcy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o spotkaniach wymienionych w par. 1 

ust. 5 i ust. 6 w terminie natychmiastowym po ich ustalenia lub po nabyciu o nich wiedzy. 

3. Do kontaktów ze strony Zleceniodawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy 

upoważnia się: 
 

a. P. Witolda Jabłońskiego - Pełnomocnika Dyr., ds. Centrum Nauki, 

b. P. Hannę Podsiadła - do kontaktów roboczych w sprawach formalno - prawnych, 

c. P. Joannę Zawłocką - do kontaktów roboczych w sprawach finansowych 

 

§4.  
 

Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia …… r. do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu 

ze środków RPO WZ na lata 2014 - 2020, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie 

wykonywania usług i prowadzonych procesów inwestycyjnych, i ich nierozpowszechnianie innym 

osobom i podmiotom trzecim. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie i dotyczy także sytuacji po 

rozwiązaniu niniejszej umowy. 

2. W przypadku niewywiązania się Zleceniobiorcy i osób za pomocą których wykonuje on swe usługi na 

rzecz Zleceniodawcy, obowiązany jest on do naprawienia szkody, którą Zleceniodawca poniósł z tego 

tytułu. 

§5.  

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości ………………….. netto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Zleceniobiorcy nr ………………………….. po zakończeniu miesiąca, 

w terminie do 21 dni od dnia otrzymania rachunku od Zleceniobiorcy (formularz rachunku w 

załączeniu). 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, z zachowaniem pisemnej formy wypowiedzenia. 

§6.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§7.  

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8. 

Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać będzie właściwy dla Zleceniodawcy sąd w 

Szczecinie. 

§ 9. 

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

 

§10. 
 

      Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………… 


