Załącznik nr 21

Lista obligatoryjnych postanowień
Umowy Wykonawczej

1) Niniejszy Załącznik obejmuje listę obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej
oraz wytyczne w zakresie ich stosowania przez Beneficjenta.
2) Beneficjent jest zobowiązany umieścić w Umowie Wykonawczej wszystkie wskazane w
niniejszym załączniku postanowienia, nie zmieniając ich brzmienia – z zastrzeżeniem pkt.
3 i 4 poniżej.
3) Beneficjent jest uprawniony do wprowadzania w postanowieniach wskazanych w
niniejszym załączniku zmian lub uzupełnień tylko jeśli jest to niezbędne do dostosowania
danego postanowienia do układu i terminologii Umowy Wykonawczej – i o ile zmiana
taka nie narusza celu, jaki ma dane postanowienie. W razie dokonania takiej zmiany,
Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania o nich Instytucję Pośredniczącą –
najpóźniej wraz z wypełnianiem obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy. Na
żądanie Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących
zmian postanowień wskazanych w niniejszym załączniku.
4) Beneficjent jest uprawniony do zmian postanowień wskazanych w niniejszym załączniku
w zakresie oznaczenia (definicji/skrótu) umowy Wykonawczej i jej Stron (łącznie i z
osobna) – bez obowiązku informowania Instytucji Pośredniczącej o dokonaniu takiej
zmiany.
5) Wskazane w niniejszym załączniku postanowienia zostały wymienione w kolejności
według kryterium przedmiotowego. Zostały opatrzone nagłówkami umieszczonymi w
nawiasach kwadratowych. Nagłówki te mają charakter czysto redakcyjny i stanowią
jedynie wskazówkę, w jakim miejscu Umowy Wykonawczej umieścić dane
postanowienia. Beneficjent nie jest zobowiązany umieszczać tych nagłówków w Umowie
Wykonawczej, ani zachować przewidzianej w załączniku kolejności postanowień.

LISTA OBLIGATORYJNYCH POSTANOWIEŃ:

[Definicje]
1.

Instytucja Kontrolująca – oznacza Instytucję Pośredniczącą, ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy,
instytucję audytową w rozumieniu art. 5 pkt. 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
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zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także inne podmioty upoważnione do
dokonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
2.

Instytucja Pośrednicząca – oznacza Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w
Warszawie,
adres
do
doręczeń:
____________________________
ul.
_________________________, będące stroną umowy z Zamawiającym o
dofinansowanie Projektu ………………..

[Obowiązki informacyjne]
3.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na żądanie Zamawiającego lub Instytucji
Pośredniczącej, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji
dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego
wykonywania Umowy. W ramach tego obowiązku Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu lub Instytucji Pośredniczącej wszelkie dane i dokumenty związane z
realizacją Umowy, a także zapewni udzielenie wyjaśnień przez członków personelu
Wykonawcy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o pojawieniu się
jakichkolwiek okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu
Umowy, niezwłocznie po ich rozpoznaniu.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego i Instytucji
Pośredniczącej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o:
a)

złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie
w tym zakresie;

b) otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie ;
c)

6.

toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym,
karnym skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej
zmianie w tym zakresie.

Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do
żądania od Wykonawcy udzielenia informacji, uprawnienie to przysługuje także
Instytucji Kontrolującej. Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia jej
informacji, do której udzielenia Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez
uprzedniego żądania.

[Kontrola]
7.

Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości i
terminowości realizacji Umowy, prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za
pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego:
a)

zaprezentowania i udostępnienia Instytucji Kontrolującej rezultatów prowadzonych
prac w ramach realizacji Umowy;
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b) przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów
związanych z realizacją Umowy, w szczególności rachunków i faktur, umów z
podwykonawcami, protokołów, oświadczeń i raportów;
c)

udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień.

8.

Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę z ramienia Instytucji
Kontrolującej dostęp do pomieszczeń i infrastruktury, w tym teleinformatycznej,
związanych z realizacją Umowy. Osoby prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji
Kontrolującej będą uprawnione do przeprowadzenia niezbędnych oględzin.

9.

Jeśli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia
komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, Instytucja
Kontrolująca będzie uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, jak również
uzyskania kopii jego zawartości.

[Inne postanowienia]
10.

Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do uczestniczenia we wszelkich procedurach
odbiorowych – dotyczących zarówno rezultatów poszczególnych faz realizacji Umowy,
jak i rezultatów całości Umowy (odbioru końcowego). W tym celu Instytucja
Pośrednicząca uzyska dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji oraz będzie
uprawniona do żądania wyjaśnień.

11.

Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania informacji
poufnych nie dotyczą Instytucji Kontrolującej. Jest ona uprawniona do dostępu do
wszelkich informacji poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy,
związanych z realizacją Umowy.

12.

Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji
Pośredniczącej, wziąć udział w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.
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