
 
 

UMOWA ZLECENIA 
zawarta w dniu __2019r. w Szczecinie, (dalej zwana „Umową”), przez: 

 
Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20, wysokość kapitału 

zakładowego 641 000 zł (Członek Konsorcjum) 

reprezentowane przez Daniela Wiaterka – Prezesa Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w 

Szczecinie sp. z o. o. uprawnionego do samodzielnej reprezentacji. 

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

a 

______________ 

Zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

łącznie zwanymi Stronami. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” (dalej zwany 

„projektem”), który realizowany jest przez Zleceniodawcę w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem 

Medycznym pod nazwą MareMed (na podstawie umowy konsorcjum z dnia 11 lutego 2019 r.), w 

rezultacie wyboru oferty Zleceniodawcy przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na 

świadczenie usług polegających na nadzorze nad prawidłową realizacją merytorycznych działań 

realizowanych w ramach projektu. 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywał następujące obowiązki 

związane z projektem realizowanym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako 

Lidera Konsorcjum MareMed oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością jako Członka Konsorcjum MareMed: 

1) nadzór nad prawidłową realizacją merytorycznych działań projektu, zgodnie z 

wymogami POIR 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o 

umowę o dofinansowanie wraz z innymi załącznikami; 

2) podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu 

projektu; 

3) kontrola i opisywanie dokumentów w zakresie kwalifikowalności kosztów w oparciu o 

obowiązujące wytyczne; 

4) kontrolowanie kosztów projektu i porównywanie ich ze stanem ewidencji księgowej 

wydatków; 

5) opracowywanie dokumentów finansowych oraz potwierdzanie wszelkich wydatków 

ujętych w budżecie projektu zgodnie z dokumentami programowymi, 

6) sporządzanie i aktualizacja (we współpracy z prezesem CIAM) planów płatności i 

prognoz wydatków dotyczących projektu; 

7) rozliczanie wydatków występujących w projekcie; 



 
8)  sporządzanie (we współpracy z prezesem CIAM) raportów z postępów realizacji 

projektu i z zachowaniem ustalonych terminów przekazywanie ich Liderowi/MNISW; 

9) archiwizacja dokumentacji księgowej dotyczącej projektu oraz sporządzanie rejestru 

faktur oraz innych dowodów księgowych; 

10) kontrola realizacji budżetu projektu; 

11) czynny udział we wszelkich kontrolach dot. projektu, przez cały czas ich trwania, które 

będą dokonywane przez uprawniony do tego podmiot; 

12) inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu nie wymienione wyżej, a 

zlecone przez Kierownika projektu. 

§ 2 

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony. 

2. Strony ustalają, że niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 marca 2020r. 

§ 3 

1. Zleceniodawca za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości _____ (słownie złotych: _____) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie częściowo w okresach miesięcznych. 

3. Każda część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, będzie wynosić _____ (słownie złotych: 

_____) brutto. 

4. Podstawą do zapłaty każdej części wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, będzie wystawiony 

przez Zleceniobiorcę rachunek/faktura.  

5. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury VAT, o którym mowa w ust. 4 będzie zatwierdzona 

przez Zleceniodawcę ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia. 

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca, następującego 

po miesiącu, w którym Zleceniobiorca wykonywał przedmiot Umowy, przekazać Zleceniodawcy 

ewidencję godzin, o której mowa w ust. 5, w formie papierowej lub elektronicznej na adres 

Zleceniodawcy wskazany w § 8 ust. 1. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 6 obejmuje okres miesiąca kalendarzowego, w którym 

Zleceniodawca wykonywał przedmiot Umowy. Wskazany jest w niej czas przepracowany 

każdego dnia przez Zleceniobiorcę. 

8. Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego 

upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej 

wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich 

wyjaśnienia. 

9. Termin płatności rachunku/faktury VAT wynosi 14 dni, liczony od dnia jej dostarczenia 

Zleceniodawcy. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze 

przez Zleceniobiorcę. 

12. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, w tym wszelkie prace, których rozmiarów lub kosztów nie można było przewidzieć w 

czasie zawierania umowy. 

13. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Zleceniobiorca może żądać 

wynagrodzenia należnego tylko z tytułu wykonanej części przedmiotu Umowy. 

14. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek. 



 
15. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 4 

1. Każda ze Stron ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy, z 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Zleceniodawca upoważniony jest do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez Zleceniobiorcę postanowień 

niniejszej Umowy a w szczególności gdy: 

1) Zleceniobiorca, po upomnieniu przekazanym w formie elektronicznej lub pisemnie na 

adresy wskazane w § 8 ust. 1, w dalszym ciągu nie realizuje przedmiotu umowy, zgodnie 

z niniejszą Umową, a w szczególności niezgodnie z postanowieniami § 5 i 6. 

2) Zleceniobiorca, po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w § 7 ust. 

2, w dalszym ciągu nienależycie wykonuje przedmiot niniejszej Umowy. 

3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku,  

gdy Zleceniodawca opóźnia się z dokonaniem zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zasadami 

przyjętymi w § 3 przez okres dłuższy niż ___ dni. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

5. Wykonanie prawa rozwiązania umowy, określonego w ust. 2, będzie miało skutek ex nunc. 

6. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5 

1. Wszelkie informacje wszelkie dane, dokumenty, materiały, zbiory wiadomości  

i faktów, które dotyczą w szczególności informacji dotyczących zawierania i wykonywania 

wszelkich umów przez Zleceniodawcę, informacji, które stanowią lub mogą stanowić tajemnicę 

handlową, kwestii finansowych, gospodarczych, handlowych, organizacyjnych, prawnych, 

technologicznych, technicznych, produkcyjnych, marketingowych, w tym wynalazków, zgłoszeń 

patentowych, wyników badań naukowych, strategii i receptur jakie Strony uzyskają od siebie w 

ramach współpracy,  są informacjami poufnymi (dalej: Informacje Poufne) i podlegają ochronie 

na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie, chyba że Strony wyrażą pisemną zgodę na ich 

ujawnienie. Ponadto za Informacje Poufne uznawane będą również informacje, które podczas 

przekazywania oznaczone będą jako „Poufne”. 

2. Za Informacje Poufne będą uważane również w szczególności:  

1) Informacje o kontrahentach, klientach, podwykonawcach Zleceniodawcy, w tym dane osób 

kontaktowych i decyzyjnych, zatrudnionych przez kontrahentów, klientów i 

podwykonawców (obejmujących personalia, adresy środków komunikowania się na 

odległość, takich jak email lub skype, numery telefonów), a także informacje dotyczące 

ukształtowanych przez Zleceniodawcę relacji z ww. osobami; 

2) ceny usług świadczonych przez Strony; 

3) ceny usług świadczonych przez kontrahentów Zleceniodawcy; 

4) warunki pracy i płacy innych zleceniobiorców lub pracowników zatrudnionych przez każdą 

ze Stron; 

5) wszelkie plany biznesowe i operacyjne Zleceniodawcy a także plany biznesowe i operacyjne 

kontrahentów Zleceniodawcy; 



 
6) wszelkie opracowania techniczne, projekty, dokumentacje dot. prac prowadzonych przez 

Zleceniodawcę. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1) utrzymywania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych; 

2) nieujawniania pośrednio lub bezpośrednio osobom trzecim  ani nie wykorzystywać 

pośrednio lub bezpośrednio w kontaktach z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody 

Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie Informacji Poufnych; 

3) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających 

z niniejszej Umowy; 

4) odpowiedniego zabezpieczania Informacji Poufnych z zachowaniem zasad najwyższej 

staranności, przechowywania ich w sposób bezpieczny i uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieuprawnionym, a po rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyn tego 

rozwiązania jest zobowiązana do natychmiastowego zwrotu Zleceniodawcy wszelkich 

dokumentów i innych materiałów zawierających Informacje Poufne a także wszelkich 

innych dokumentów jakie Zleceniobiorca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w 

czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich 

kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy.  

5) niekopiowania, niepublikowania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

4. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą Informacji Poufnych:  

1) znanych lub dostępnych publicznie, chyba, że wiedza ta, bądź dostępność wynika z 

nieupoważnionego ujawnienia Informacji Poufnych przez Partnera; 

2) których ujawnienie jest wymagane w myśl przepisów prawa, nakazu sądu lub innych 

przepisów (w tym regulacji giełdowych). 

5. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Partner zobowiązuje się nie przekazywać osobom 

trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych.   

6. Obowiązki wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Partnera również po zakończeniu 

obowiązywania niniejszej Umowy, bez ograniczeń czasowych. 

7. W przypadku naruszenia zakazu poufności Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę 

umowną w wysokości […] zł (słownie złotych: […]) za każde naruszenie. 

8. W przypadku, gdy kara umowna określone w ust. 7 nie pokryje w całości powstałej szkody 

Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia kar 

umownych, wskazanych w ust. 7. 

10. Podejmowanie przez Zleceniobiorcę w czasie trwania współpracy pomiędzy stronami – 

niezależnie od podstawy prawnej - dodatkowej działalności zarobkowej w jakiejkolwiek formie 

wymaga uprzedniego zezwolenia Zleceniodawcy wyrażonego w formie pisemnej. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania do Zleceniodawcy każdego 

konfliktu interesów przeszkadzającego, utrudniającego lub uniemożliwiającego mu 

wykonywanie obowiązków względem Zleceniodawcy.  

  



 
§ 6 

1. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy zmienić uzgodnionego 

sposobu wykonania zlecenia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić Zleceniodawcy potrzebnych informacji o przebiegu 

wykonywania zlecenia. 

3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonaną przez Zleceniobiorcę umowę zlecenie 

przechodzi na Zleceniodawcę z dniem podpisania niniejszej Umowy. 

§ 7 

1. W przypadku gdy Zleceniobiorca będzie wykonywał niniejszą umowę w sposób nienależyty 

Zleceniodawca wezwie go, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 8 ust. 

1, do należytego wykonania umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania, 

Zleceniodawca jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania, bądź powierzenia ich 

wykonania innemu podmiotowi. 

3. Zleceniodawca, w przypadku wykonania zastępczego powierzonego innemu podmiotowi będzie 

uprawniony do obciążenia nimi Wykonawcę faktycznie poniesionym kosztem. 

§ 8 

1. W celu kontaktu związanego z realizacją niniejszej Umowy, strony postanawiają używać 

następujących adresów: 

1) Do korespondencji pisemnej 

a) Po stronie Zleceniodawcy: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-

506 Szczecin 

b) Po stronie Zleceniobiorcy: […]; 

2) Do korespondencji e-mail: 

a) Po stronie Zleceniodawcy: d.wiaterek@innoam.pl 

b) Po stronie Zleceniobiorcy: […]. 

2.  Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania o wszelkich zmianach adresów wskazanych 

w ust. 1. 

3. W przypadku braku realizacji obowiązku wynikającego z ust. 2, wszelkie pisma oraz informacje 

wysłane na adresy wskazane w ust. 1 uznaje się za doręczone. 

§ 9 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

rzeczowo właściwy sąd w Szczecinie. 

4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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