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UUMMOOWWAA  OO  WWSSPPÓÓLLNNEE  PPRRZZEEDDSSIIĘĘWWZZIIĘĘCCIIEE  

NR  ……………   („umowa”) 

 

 

 

 

Zawarta w dniu …………………, w Piekarach Śląskich, pomiędzy: 

 

PROTONET ADRIAN LUDYGA, 41 – 945 Piekary Śląskie, ul. Powstaoców Śląskich 3,                        

NIP 498 01 47 090, REGON 277516720,  reprezentowaną przez:  

 

Adriana Ludygę – Właściciel,  

 

zwaną dalej Beneficjentem 

 

a 

………………………………………….. 

zamieszkałym w ……………………………….., ul. …………….., ……………….  

PESEL: 

 

zwanym dalej Jednostką 

 

 

§ 1.  

 

Przedmiot umowy 

 

1.   Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez Jednostkę wsparcia 

finansowego w postaci środków pieniężnych na zakup sieci teleinformatycznej wraz z 

niezbędnych okablowaniem strukturalnym sieci komputerowej.  

2.  Udzielenie wsparcia finansowego polega na dobrowolnym przekazaniu Beneficjentowi 

środków pieniężnych ułatwiających sfinansowanie zakupu sieci teleinformatycznej na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

3. Beneficjent oświadcza, iż na podstawie obowiązujących przepisów prowadzi działalnośd 

gospodarczą w zakresie świadczenia usługi dostępu do sieci teleinformatycznej na rzecz 

konsumentów.  

4.  Udzielone Beneficjentowi wsparcie finansowe może zostad przeznaczone na inny cel niż 

określony w ust. 1 umowy wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia stron, 

złożonego i podpisanego w formie pisemnego aneksu umownego.  
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§ 2.  

 

Zobowiązania Jednostki 

 

1. Przy realizacji umowy Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) przeznaczenia otrzymanego wsparcia finansowego wyłącznie na zakup sieci 

teleinformatycznej z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 umowy; 

2) przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonaniem umowy, o które 

poprosi Jednostka; 

3) powiadomid niezwłocznie Jednostkę o wszelkich okolicznościach mogących zakłócid 

lub opóźnid realizację zakupu sieci teleinformatycznej; 

4) czuwania nad realizacją projektu zakupu sieci teleinformatycznej zgodnie z umową, 

prawem oraz podstawowymi zasadami etycznymi i standardami technicznymi, 

 

 

§ 3.  

 

Zasady finansowania oraz kontrola wydatkowania środków 

 

1. Jednostka przekazuje a Beneficjent przyjmuje środki finansowe w wysokości 

…………………………… zł. ( słownie: ………………………………… ) i zobowiązuje się do ich 

wykorzystania wyłącznie na rzecz zakupu sieci teleinformatycznej wraz z niezbędnym 

okablowaniem strukturalnym sieci komputerowej w miejscowości ………………………………  

2. Środkami finansowymi przekazanymi na realizację projektu dysponuje Beneficjent. 

3. Środki finansowe przekazane będą Beneficjentowi w dniu podpisania umowy lub nie 

później niż w terminie 3 dni od podpisania umowy. 

4. Zdarzeniem, od którego strony uzależniają rozwiązanie umowy ( warunek rozwiązujący ), 

będzie nie przekazanie przez Jednostkę, w terminie określonym w ust. 3, środków 

finansowych na realizację projektu. 

5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Jednostkę w PLN na rachunek bankowy 

Beneficjenta nr ………………………………………………….. prowadzony przez …………………………… 

6. Beneficjent jest zobowiązany prowadzid wyodrębnioną dokumentację finansowo-

księgową dla realizacji projektu. 

7. Jednostka nie jest odpowiedzialna wobec Beneficjenta za wykonanie umowy zakupu sieci 

teleinformatycznej. 

8. Na każdym etapie realizacji projektu zakupu sieci teleinformatycznej Jednostka ma prawo 

żądad przekazania jej informacji związanych z wykonaniem umowy zakupu sieci, z 

wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową, w tym w szczególności 

związanych z wysokością ceny zakupu sieci teleinformatycznej, a Beneficjent zobowiązuje 

się niezwłocznie udzielid w tym zakresie odpowiedzi. 

9. Z tytułu zawarcia niniejszej umowy Jednostka nie staje właścicielem, współwłaścicielem, 

zarządcą ani w inny sposób uprawnioną wobec zakupionej sieci teleinformatycznej, 

której jedynym właścicielem będzie Beneficjent. 
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10. Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek 

bankowy Jednostki wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia 

podpisania niniejszej umowy do dnia ich zwrotu. 

 

 

§ 4.  

 

Zwrot wsparcia finansowego 

 

1.   W terminie ………….. miesięcy od przekazania środków finansowych Beneficjent 

zobowiązuje się zawiadomid Jednostkę o dokonaniu zakupu lub nie dojściu do zakupu 

sieci teleinformatycznej. 

2.   W przypadku zawiadomienia Jednostki, że nie doszło do zakupu sieci teleinformatycznej 

Beneficjent zwraca Jednostce w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia całośd 

udzielonego wsparcia finansowego. 

 

 

§ 5.  

 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu udzielonego Beneficjentowi wsparcia finansowego Jednostka otrzyma 

wynagrodzenie na rachunek bankowy Jednostki, nr…………………………………..prowadzony 

przez…………………… 

2. Wysokośd wynagrodzenia Jednostki wynosi …………….. % wartości udzielonego wsparcia 

finansowego i jest wypłacana Jednostce w terminie …………………… miesięcy od dnia 

doręczenia zawiadomienia o zawarciu umowy zakupu sieci teleinformatycznej. 

3. Wraz z należnym wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 2 i w terminie określonym 

tym przepisem, Beneficjent zwraca Jednostce równowartośd udzielonego wsparcia 

finansowego. 

4. W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia lub zwrotu udzielonego wsparcia 

finansowego Beneficjent jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych.    

 

 

§ 6.  

 

Podatek VAT 

 

1.   W razie, gdy od czynności podejmowanych przez Jednostkę należny będzie podatek od 

towarów i usług (VAT), kwoty pieniężne udzielone tytułem wsparcia finansowego na 

zasadach określonych w niniejszej umowie są kwotami brutto, zawierającymi podatek 

VAT. 
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2.   W razie, gdy od czynności podejmowanych przez Jednostkę należny będzie podatek VAT, 

dla udokumentowania kwot, o których mowa w ust. 1 Jednostka wystawi na rzecz 

Beneficjenta fakturę VAT.  

 

 

§ 7.  

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 

 

1.    Strony są uprawnione do rozwiązania umowy za porozumieniem stron na każdym 

etapie obowiązywania umowy. 

2.   Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej i zobowiązuje Beneficjenta w terminie 

14 dni od podpisania stosownego porozumienia do zwrotu udzielonego mu wsparcia 

finansowego.  

 

§ 8. 

 

Niewykonanie i nienależyte wykonywanie umowy 

 

1. Siła wyższa oznacza każde nieprzewidziane i wyjątkowe zdarzenie mające wpływ na 

wypełnienie przez strony jakiegokolwiek zobowiązania w ramach umowy, które znajduje 

się poza ich kontrolą i nie może zostad opanowane pomimo ich uzasadnionych starao.  

2. Żadna ze stron nie może zostad uznawana za naruszającą swoje zobowiązania w zakresie 

realizacji projektu, jeżeli uniemożliwiła jej to siła wyższa. W przypadku stwierdzenia, iż 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu zaistnienia siły 

wyższej każda ze stron zobowiązuje się podejmowad wszelkie niezbędne środki w celu 

ograniczenia szkód do minimum. 

3. Beneficjent jest odpowiedzialny względem Jednostki za takie niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, które jest następstwem jego działania czy zaniechania 

lub osób, za przy pomocy których wykonuje zobowiązanie, za które ponosi 

odpowiedzialnośd. 

4. Odpowiedzialnośd Beneficjenta jest wyłączona w przypadku zaistnienia okoliczności 

wpływających na wykonanie umowy spowodowanych działaniem lub zaniechaniem 

osób trzecich. W szczególności odpowiedzialnośd Beneficjenta jest wyłączona, gdy z 

winy lub wskutek braku zgodnego oświadczenia woli jego kontrahenta nie doszło do 

podpisania umowy sprzedaży sieci teleinformatycznej. 

 

§ 9. 

 

Postanowienia koocowe 

 

1. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą byd przenoszone na 

osoby trzecie, poza przypadkami określonymi w umowie. 
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2. Wierzytelności wobec Beneficjenta wynikające z niniejszej umowy, nie mogą byd 

przenoszone na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a regulaminem pierwszeostwo 

stosowania mają postanowienia umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąd w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 

będą w drodze polubownej, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia  

rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

                            


