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UMOWA NA OPRACOWANIE  STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU  

PN. ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PN. SZLAK PIASTOWSKI 

 

Zawarta w dniu ….……………... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu,  
przy ul. Piekary 17, 61-823 Poznań zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod 

numerem 0000178416, o numerze, NIP 778-14-13-656, Regon 634538527 reprezentowanym 

przez: 

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

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

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………, z siedzibą w …………, ul……………., zarejestrowanym przez Sąd 

Rejonowy Wydział……………………………………………………………………………… pod 

numerem ……………… NIP ………………, REGON ………………….., reprezentowanym  

przez:……………………………………………………………..   

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

dalej zwanymi  „Stronami” 

 

W związku z wpisaniem projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego 

województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych w 

ramach trybu konkursowego WRPO 2014+ w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w 

obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, strony zawierają strony zawierają umowę, której 

celem jest przygotowanie dokumentu studium wykonalności ww. projektu, które wymagane jest 

przy aplikacji o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 . 
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§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

a)  przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn.  „Rozwój kluczowego szlaku 

dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”, 

b) w tym zebranie informacji do przygotowania dokumentu wraz z analizą finansową 

 i ekonomiczną w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, 

c) spotkania i kontakt z Zamawiającym celem bieżącej konsultacji materiału                            

– w siedzibie lub we wskazanej lokalizacji (Poznań) przez Zamawiającego  

(ok. 5 spotkań). 

2. Studium Wykonalności należy wykonać zgodnie z wzorem sporządzania dokumentacji dla 

projektów kluczowych realizowanych w ramach działania 4.4 Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 

Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. 

3. Wykonawca ma obowiązek dokonywania zmian, poprawek, uzupełnień, modyfikacji                     

i udzielania wyjaśnień do studium wykonalności przez cały okres dokonywania oceny IZ 

WRPO 2014-2020 do momentu otrzymania informacji przez Zamawiającego                                

o pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej  dokumentu bez konieczności zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania ogłaszanych w ramach 

Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego                                

i kulturowego Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu 

dla projektów pozakonkursowych w ramach WRPO na lata 2014-2020, pod kątem 

udzielanych przez IZ WRPO wyjaśnień i wprowadzanych zmian, uzupełnień, modyfikacji. 

5. Studium wykonalności, które stanowić będzie załącznik do dokumentacji aplikacyjnej 

projektu, należy sporządzić zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi Wytycznymi 

normującymi zasady aplikowania o środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-20 m.in.: 

a) Instrukcją do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 4.4 Zachowanie, 

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie 

4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
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b) Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2014-2020w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych 

dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

c) Innymi Wytycznymi, Dyrektywami i przepisami prawnymi w tym zakresie. 

6. Studium wykonalności opracować należy– zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego 

Wytycznymi IZ WRPO - w języku polskim: 

a) 4 w formie pisemnej, 

b) 1 egzemplarz w formie elektronicznej, 

c) 2 odrębne egzemplarze w zapisie cyfrowym (dysk CD) 

7. Studium Wykonalności będzie weryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do 

realizacji i czy odpowiada potrzebom: 

a) Głównego Beneficjenta i Lidera Projektu – Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej  

b) Partnerów Projektu  - Miasto Konin, Miasto Gniezno, Miasto Kalisz, Gmina 

Pobiedziska oraz Muzeum Regionalne w Pyzdrach. 

8. Studium wykonalności będzie stanowić plan projektu. Wykonawca zadania zobligowany 

jest określić i krytycznie przeanalizować wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania,               

a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, 

społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności 

pozwoli na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasno 

uzasadnić celu realizacji projektu. 

9. Studium Wykonalności zostanie opatrzone logotypami oraz informacją  

o współfinansowaniu projektu zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ WRPO w 

przedmiotowym zakresie. 

10. Z dniem odbioru dokumentacji aplikacyjnej przez Zamawiającego na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości 

egzemplarzy. 

11. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 

powyżej, po dwukrotnym pisemnym (faxem, pocztą e-mail, listownie) wezwaniu 
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Wykonawcy do ich wykonywania, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

wykonywania tych czynności osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu koszty wykonania zastępczego,  

o którym mowa w ust 11, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zwrotu. 

13. Niezależnie od możliwości zlecenia wykonania czynności, o których mowa w ust. 11 

osobie trzeciej, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za zwłokę w 

wykonywaniu opracowań, o których mowa w ust 1 i 2 lub ich korekt, zmian lub 

uzupełnień, zgodnie z zapisami ust 3 za okres od daty powstania zwłoki do chwili 

otrzymania opracowań o których mowa w ust 1 i 2  lub ich korekt (zmian lub uzupełnień) 

dokonanych przez Wykonawcę lub podmiot trzeci, o którym mowa w ust 11.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich otrzymanych od 

Zamawiającego informacji. 

 

 

§ 2 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia …………………… 2016 r. 

2. W przypadku opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania zlecenia 

ulega przesunięciu o czas opóźnienia. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy: 

a)  w formie papierowej w (4) czterech egzemplarzach  

b)  w formie elektronicznej w (1) jednym egzemplarzu, 

c)  na nośniku CD w (2) egzemplarzach  

Zapisy w lit. b) i c) w wersji edytowalnej w formacie nie wymagającym zakupu przez 

Zamawiającego specjalnego oprogramowania (dopuszcza się formaty: .docx, .xlsx, lub 

inne po uzgodnieniu z Zamawiającym), wraz ze spisem dokumentacji oraz oświadczeniem, 

że dokumentacja jest kompletna i wykonana zgodnie z Umową. 

4. Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, najpóźniej w terminie określonym w ust. 1               

z uwzględnieniem zmian tego terminu wynikających z okoliczności wskazanej w ust. 2, po 

uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o gotowości do wydania przedmiotu Umowy. 
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością 

oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą podczas trwania prac 

nad przedmiotem umowy oraz do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów, 

danych i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 14 dni 

od dnia podpisania umowy.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji, danych  

i materiałów przekazywanych przez Zamawiającego w trakcie prac nad umową. 

 

§ 4 

Wykonanie przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub wspólnie  

z podwykonawcami nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowego 

wynagrodzenia za generalne wykonawstwo ani do dokonania jakichkolwiek zmian 

warunków niniejszej Umowy.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji   

(w szczególności danych, wiedzy, dokumentów) uzyskanych pośrednio  

lub bezpośrednio w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i po jej zakończeniu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za podwykonawcę w przypadku naruszenia 

przez niego ust.1. 

§ 6 

1. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez 

Zamawiającego  protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany w terminie do 7 dni od dnia wydania 

przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad albo ewentualnych braków 

dokumentacji powstałej w wyniku realizacji Umowy okoliczność ta zostanie odnotowana 
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w protokole odbioru (protokół odbioru z zastrzeżeniami). Za wadę uważa się 

niemożliwość wykorzystania przygotowanej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji w 

całości lub części na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

4. W przypadku stwierdzenia wad albo ewentualnych braków  Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 7 ust. 2. 

5. Przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powstałej w wyniku realizacji Umowy 

pozbawionej wad albo braków, o których mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust 4, stanowi podstawę do sporządzenia i podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 3 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru, która polegać będzie na: 

a)   udzielaniu bezpłatnych konsultacji i wyjaśnień we wskazanych przez 

Zamawiającego aspektach, w zakresie obejmującym przedmiot umowy. 

Konsultacje i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji winny być przez Wykonawcę 

udzielone niezwłocznie, ustnie lub pisemnie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do składania wyjaśnień 

osobie reprezentującej instytucję weryfikującą dokumentację (przedmiot Umowy) 

przy aplikacji o dofinansowanie. 

b)    dokonaniu bezpłatnej korekty przedmiotu Umowy na wezwanie Zamawiającego 

w terminie 4 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą mailową 

lub telefoniczną. Korekty należy wówczas dokonać zgodnie z uwagami instytucji 

dokonującej weryfikacji dokumentacji (przedmiotu Umowy) przy aplikacji o 

dofinansowanie. 

 

§ 7 

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Umowy dokonywane będą w złotych polskich 

(PLN). 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych  

w pełnym zakresie przewidzianym Umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości ………………. zł netto (słownie: ………………. złotych), plus należny 
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podatek VAT ………… tj. łącznie …………………… zł brutto (słownie: 

……………………. złotych).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu niniejszej Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za realizację 

przedmiotu Umowy.  Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru o którym mowa w § 6 ust. 1. Fakturę VAT należy doręczyć 

Zamawiającemu na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. Piekary 17, 61-823 

Poznań. 

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu  

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca przeniesie 

na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wyniku prac powstałych  

w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 nastąpi  

z chwilą  zapłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

a)   utrwalanie przedmiotu Umowy na jakichkolwiek nośnikach wszelkimi 

dostępnymi technikami, 

b)   trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,  

c)   tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w 

przedmiocie Umowy, 

d)   rozpowszechnianie przedmiotu Umowy lub jego kopii, każdym znanym sposobem 

i techniką,   

e)   prawo do swobodnego używania, rozporządzania i korzystania z przedmiotu 

Umowy  lub jego części wraz z prawem do dokonywania opracowań, 
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przemontowań, łączenia z innymi utworami, zmian układu i prawem do ich 

udostępniania, w tym wykorzystanie w całości albo części na potrzeby własne 

Zamawiającego oraz realizację zadań związanych z uzyskaniem dofinansowania 

na realizację projektów. 

3.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie 

praw zależnych do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy. 

4. Egzemplarz wykonanego zamówienia Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie 

wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa  

na własność wszystkie egzemplarze opracowań powstałe w wyniku realizacji Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w stanie 

wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631 ze zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 9 

Jeżeli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy lub jego część nie zostanie wykonany  

w terminach określonym w § 2 ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego  

o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Powiadomienie nie uchyla 

terminów wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w § 2 ust. 1 i nie wyłącza 

możliwości żądania przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w                                    

§ 10 ust. 1 pkt 2. 
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§ 10 

1. Dla zapewnienia należytej realizacji niniejszej Umowy Strony zastrzegają następujące kary 

umowne: 

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

określonego w § 7 ust. 2, 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy z powodu innego niż 

spowodowane okolicznością wskazaną w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto 

określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu 

terminów, o których mowa w § 2 ust.1 i 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

a) jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał jej realizację z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił 

realizacji pomimo dwóch pisemnych (faxem, pocztą e-mail, listownie) wezwań 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni, 

b) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach  

c) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano 

nakaz zajęcia jego majątku, 

d) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

e) z  bieżących konsultacji oraz spotkań konsultacyjnych z Wykonawcą lub z 

innych źródeł wynika że z winy Wykonawcy stopień zaawansowania pracy przy 

sporządzaniu opracowań wskazanych w §1 ust 1 i 2 jest tak niski, że grozi to 

niewykonaniem przedmiotu umowy w umownym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia dokonanego w ciągu 14 dni, licząc 
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od daty stwierdzenia okoliczności dającej prawo do odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych jak też kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 2. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

 

 

§ 11 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy, upoważnia się 

wyznaczonych przez obie strony koordynatorów umowy, którymi są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………. 

2)  ze strony Wykonawcy: ……………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

 

 

§ 12 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod 

rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. 
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§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
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1. Załącznik nr 1 - Fiszka projektowa projektu . „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa 

kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. 

 

 


