
 

 
Załącznik nr 6 – wzór umowy 

Umowa ramowa 

na świadczenie usług eksperckich 

 

Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 

4, 35-051 Rzeszów, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000710883, NIP: 

8133765154, REGON: 368953574, o kapitale zakładowym: 500 000,00 zł, reprezentowanym 

przez .......................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ..., zwaną 

dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w … 

pod numerem ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez ... /reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …,  

o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą 

pod firmą „…” z siedzibą w … – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez 

… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie 

powierzenia Wykonawcy, posługującego się dedykowanymi do realizacji niniejszej Umowy 

Ekspertami,  sporządzenia oceny na temat danego Projektu (wniosku) lub jego wybranych 

elementów wraz ze stosownym uzasadnieniem lub przekazywania rad lub rekomendacji  

w odniesieniu do sposobu oceny Projektu (wniosku) lub wybranych aspektów związanych  

z oceną, na warunkach i zasadach opisanych w niniejszej Umowie, Umowie Wykonawczej oraz 

SWZ i OPZ. Ocena wykonywana będzie indywidualnie lub w ramach panelu. 



 

 
 

§ 2 

Wartość Umowy 

1. W ramach wszystkich umów zawartych w ramach dziedziny _______ (zadanie nr ____), 

Zamawiający szacuje powierzyć Wykonawcom do Oceny wnioski, na warunkach i zasadach 

opisanych w OPZ i SWZ. Wnioski zostaną rozdzielone pomiędzy Wykonawców, z którymi zawarto 

Umowę Ramową, z uwzględnieniem liczby ekspertów łącznie wskazanych przez wszystkich 

Wykonawców w ramach jednego zadania. 

2. Zawarcie niniejszej Umowy nie nakłada na Zamawiającego obowiązku przekazania Wykonawcy 

wniosków do oceny w określonej liczbie, a wartości podane w SWZ  charakter szacunkowy 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku przekazania przez Zamawiającego 

Wykonawcy zamówienia w szacowanej ilości – w całości lub w części, nie będą mu przysługiwać 

względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu zawarcia niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności z tytułu wynagrodzenia za okres, na który Strony zawarły niniejszą Umowę.  

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni, informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie danych zawartych w Załączniku nr 5 do Oferty, z zastrzeżeniem, że Załącznik ten 

każdorazowo będzie obejmował co najmniej 1 eksperta, o kompetencjach i doświadczeniu nie 

niższym niż opisany w SIWZ. 

§ 3 

Zawarcie umowy Wykonawczej 

1. Zlecenie sporządzenia oceny będzie każdorazowo potwierdzane odrębną umową wykonawczą, 

zawieraną na podstawie Zamówienia,  wysyłanego Wykonawcy  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy/Eksperta wskazany w § 9  poniżej.  Umowa 

wykonawcza może zostać zawarta odrębnie lub łącznie na każdą z przydzielonych ocen do 

wykonania i na każdy udział w panelu.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, informacji zwrotnej potwierdzającej podjęcie się wykonania zleconych zadań w 

terminie określonym w Zamówieniu, które stanowić będzie podstawę pod podpisania umowy 

wykonawczej.  

3. Wykonawca może odmówić wykonania czynności objętych Zamówieniem po uprzednim 

pisemnym uzasadnieniu przyczyny odmowy i za pisemną zgodą Zamawiającego, tylko z ważnych 

powodów i tylko w przypadku, w którym nie będzie możliwe powierzenie wykonania usługi 

innemu Ekspertowi wskazanemu przez Wykonawcę, o doświadczeniu i kwalifikacjach nie 

niższych niż pierwotnie oferowane, na warunkach i zasadach opisanych w pkt. IV ust. 8 SWZ.  

4. Warunkiem powierzenia wskazanemu przez Wykonawcę Ekspertowi sporządzenia oceny 

będzie złożenie przez niego każdorazowo: Oświadczenia potwierdzającego, iż nie zachodzi żadna 



 

 
z okoliczności powodująca wyłączenie go od sporządzenia oceny lub wykonania zadań 

wynikających z projektu, zgodnie z art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, zwanego dalej Oświadczeniem o bezstronności. Oświadczenie 

o bezstronności składane jest przez Eksperta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

5. W przypadku zaistnienia innych okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do 

bezstronności Eksperta, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz do rezygnacji ze sporządzenia oceny lub wykonania 

zadań.  

6. Za inne okoliczności, o których mowa w ust. 6, uznaje się w szczególności sytuacje, w której 

Ekspert:  

1) w okresie 3 lat poprzedzających datę rozpoczęcia sporządzania oceny pozostawał w stosunku 

pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą/Wnioskodawcami lub był członkiem organów 

zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy/Wnioskodawców;  

2) w okresie 3 lat poprzedzających datę rozpoczęcia sporządzania oceny lub wykonywania zadań 

był związany stosunkiem pracy z którymkolwiek podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie 

lub podmiotem składającym Wniosek, którego Projekt konkuruje o dofinansowanie z Projektem 

będącym przedmiotem Oceny.  

3) W razie uprawdopodobnienia istnienia okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do 

bezstronności Eksperta, Zamawiający ma prawo wyłączyć Eksperta od sporządzenia oceny lub 

wykonania zadań albo okoliczności te ujawnić i nie wyłączać Eksperta.  

7. Ujawnienie okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności Eksperta może 

nastąpić w szczególności, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania Projektów i ich 

wąski zakres przedmiotowy, krąg Wnioskodawców oraz oceniających ich projekty Ekspertów jest 

bardzo ograniczony, a jednocześnie udział Ekspertów w ocenie tych Projektów jest konieczny.  

§ 4 

Prawa Autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do oceny wydanych przez Ekspertów  w ramach realizacji Umowy (zwanych dalej 

„Utworami”).  

2. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do Utworów nie są i nie będą w żaden 

sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.  

3. Z chwilą odbioru Utworów przez Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia ustalonego w 

Umowie Wykonawczej, Wykonawca każdorazowo, bez konieczności sporządzania odrębnych 

oświadczeń: 

1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów, w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 



 

 
880, z późn. zm.) powstałych w ramach realizacji Umowy, bez ograniczeń terytorialnych, 

czasowych i ilościowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, a w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy 

Utworu w całości lub we fragmentach każdą techniką trwale i czasowo, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, komputerową, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - wyświetlenie, 

odtworzenie, publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, umieszczanie na stronie intranetowej i 

internetowej, wprowadzanie do sieci komputerowych, teleinformatycznych i multimedialnych;  

2) przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy Utworów oraz 

wszystkich nośników, na których Utwory zapisano;  

3) przenosi na Zamawiającego  wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do 

Utworów oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, na 

korzystanie z Utworów zależnych oraz rozporządzanie prawami do Utworów zależnych;  

4) zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów, powstałych 

w ramach realizacji Umowy oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów, powstałych w ramach realizacji Umowy, w 

szczególności przeróbek lub adaptacji.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest każdorazowe podpisanie przez 

Strony Protokołu odbiorczego oraz przedstawienie prawidłowo wystawionego 

 i zaakceptowanego przez  Zamawiającego rachunku.  

2. Przysługujące Wynagrodzenie wynosić będzie odpowiednio: 

-  ________ zł (słownie: ___________) brutto za wykonanie jednej oceny (oceny) przez jednego 

Eksperta.  

- ________ zł (słownie: ___________) brutto za wykonanie jednej oceny (oceny) przez jednego 

Eksperta. ________ zł w ramach panelu (jednoosobowo)  

- ________ zł (słownie: ___________) brutto za wykonanie jednej oceny (oceny) przez jednego 

Eksperta. ________ zł w ramach panelu (wspólnie z drugim Ekspertem) 

- ________ zł (słownie: ___________) brutto za wykonanie jednej oceny (oceny) przez jednego 

Eksperta. ________ zł w ramach panelu (wspólnie z dwoma Ekspertami)  



 

 
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie 

Wykonawczej, w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku do siedziby Zamawiającego. Faktura / 

rachunek powinny być wystawiane po zakończeniu realizacji zakresu umowy. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie oraz OPZ, w tym 

także z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w § 4  Umowy.  

6. Wynagrodzenie za daną ocenę nie przysługuje w przypadku uzyskania przez Eksperta 

negatywnej oceny jego pracy, o której mowa w § 6 Umowy.  

§ 6 

Ocena Eksperta 

1. Każdorazowo po sporządzeniu przez Eksperta oceny lub wykonaniu zadań, Zamawiający 

ocenia jego pracę, pod względem:  

1) posiadania przez Eksperta umiejętności i wiedzy, w dziedzinie objętej programem 

operacyjnym, w ramach której dokonywany jest wybór Projektu, posiadania wiedzy w zakresie 

celów i sposobu realizacji; 

2) sposobu wykonywania przez Eksperta obowiązków określonych w Umowie i OPZ,  

w szczególności oceny rzetelności, bezstronności, poufności, sprawności, sumienności, 

dokładności i terminowości Eksperta, a także sposobu wykonywania powierzonych obowiązków 

 2. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.  

3. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy Eksperta uwarunkowane jest spełnieniem wszystkich 

wymagań wskazanych w ust. 1. powyżej.  

4. W przypadku niespełnienia przez Eksperta kryteriów, o których mowa w ust. 1 Zamawiający 

wzywa Eksperta do skorygowania stwierdzonych uchybień lub przedstawienia stosownych 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Nieuwzględnienie przez Eksperta stwierdzonych przez 

Zamawiającego uchybień lub  nieprzedstawienie wiarygodnych wyjaśnień skutkować będzie 

negatywną oceną jego pracy.  

5. Uzyskanie przez Eksperta negatywnej oceny jego pracy skutkuje koniecznością przedstawienia 

przez Wykonawcę innego Eksperta, o doświadczeniu i kwalifikacjach nie niższym niż pierwotnie 

Oferowane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.  

6. Niewykonanie  obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uprawniać będzie Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

 



 

 
§ 7 

Kary Umowne 

1. W przypadku niewykonania Umowy w terminie określonym w Umowie wykonawczej, Ekspert 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

należnego za wykonanie każdego, pojedynczego Zamówienia (oceny), za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy przekraczającego 7 dni, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zlecenia danej oceny innemu Wykonawcy, z jednoczesną negatywną oceną 

pracy danego Eksperta 

3. W przypadku nienależytego wykonania Umowy w sposób inny niż określony w ust. 1 powyżej, 

w szczególności stwierdzenia naruszenia przez Eksperta któregokolwiek z postanowień Umowy, 

nieuzupełnienia listy Ekspertów  do minimalnej liczby wymaganej SWZ lub wystawienie co 

najmniej trzech negatywnych ocen Ekspertom dedykowanym przez wykonawcę do realizacji 

niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z Ekspertem ze 

skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % łącznej, szacowanej wartości Umowy.  

4. Kary umowne wynikające z niniejszej Umowy podlegają sumowaniu.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar 

umownych z należnego Wykonawcy  wynagrodzenia. 

6. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

§ 8 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, wskazany w SWZ.  

§ 9 

Dane kontaktowe 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana 

odpowiednio na poniższe adresy zamieszkania lub siedziby lub adresy poczty elektronicznej:  

1) Do Zamawiającego:  

2) Do Wykonawcy:.............. 

3.) Eksperta: Pani/Pan …....………………………………………., adres do korespondencji: 

……….……………………………………………………………………………… adres email: 

……………….………………………. …………………………..  



 

 
2. Każdorazowo, gdy w niniejszej Umowie wskazane zostało odniesienie do adresu poczty 

elektronicznej którejkolwiek ze Stron, rozumie się przez to odniesienie do podanych w ust. 1 

adresów poczty elektronicznej każdej ze Stron.  

3. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się wzajemnie i 

niezwłocznie informować o każdej zaistniałej zmianie. Obowiązek poinformowania 

Zamawiającego o zmianie danych Eksperta spoczywa na Wykonawcy. 

4. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, doręczenie korespondencji 

na ostatnio znany adres Strony, której zmiana dotyczy, uważane będzie za skutecznie dokonane. 

 5. Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczenia dotyczące wypowiedzenia lub rozwiązania 

Umowy, z wyłączeniem zmian osób uprawnionych do występowania w imieniu Zamawiającego 

lub adresu mailowego którejkolwiek ze Stron, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia, przed 

sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ramowej oraz umowy wykonawczej w sytuacja 

określonych w pkt. 24 SIWZ oraz w art. 144 ust.1 ustawy Pzp 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa, w tym, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 459, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).  

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Zamawiającego  

i w jednym dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Umowa wykonawcza nr _________ 

na świadczenie usług eksperckich 

 

Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila Lenartowicza 

4, 35-051 Rzeszów, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000710883, NIP: 

8133765154, REGON: 368953574, o kapitale zakładowym: 500 000,00 zł, reprezentowanym 

przez .......................................... 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: spółką pod firmą „…” z siedzibą w ..., zwaną 

dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w … 

pod numerem ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez ... /reprezentowaną przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Panią/Panem …, 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, o 

numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą 

pod firmą „…” z siedzibą w … – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zlecenie sporządzenia oceny/oceny w ramach panelu w przedmiocie 

wniosku: 

1. ... 

2. .... 

na warunkach i zasadach opisanych w SIWZ, Umowie Ramowej oraz OPZ.  



 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności, stosownie do treści złożonej Oferty, przy 

współpracy z Ekspertem/Ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego/osobiście. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego dedykowanego do 

realizacji niniejszej Umowy, w terminie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 

poniżej. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 powyżej, jest możliwa, pod warunkiem, że 

zaproponowane osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż kwalifikacje i 

doświadczenie osób dotychczasowych. Wykonawca w takim przypadku przedstawi 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę, w którym uzasadni potrzebę dokonania zmiany i 

przedstawi, na żądanie Zamawiającego, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i 

kwalifikacje proponowanej nowej osoby lub osób. 

4. Zmiana osoby dedykowanej do realizacji Umowy nie stanowi podstawy do zmiany terminu 

wykonania umowy ani do podwyższenia wynagrodzenia. 

  

§ 2 

Termin realizacji Umowy i Wynagrodzenie 

1. Ocena/oceny zostaną przekazana Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia przekazania ocen 

do realizacji, tj. do dnia ................../do czasu zakończenia panelu, zaplanowanego na dzień _________ 

2. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ____________, płatne na warunkach i zasadach określonych w Umowie Ramowej. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia, przed  

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Zamawiającego  

i w jednym dla Wykonawcy. 

 


