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UMOWA GZW PRO 2023 
 

Podsumowując dotychczasową współpracę w ramach Proaktywnej Grupy 

Zaawansowanej Współpracy ds. Lobbyingu Klastra Obróbki Metali oraz realizację 

celu strategicznego przyjętego w Strategii Rozwoju przyjętej we wrześniu 2018r. 

strony działając na podstawie art. 14 ust. 2 Porozumienia o Współpracy postanawiają 

kontynuować rozpoczętą w 2020 roku działalność GZW PRO zapraszając 

do ściślejszej współpracy również pozostałych członków inicjatywy.  

Cel strategiczny KOM – Dążenie do zwiększenia efektywności członków KOM w 

kierunku standardów wysoko rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej do roku 2025 

(100 tys. Euro przychodu na pracownika rocznie). 

 

Niniejsza umowa stanowi kontynuację umowy z dnia 28 lutego 2020 r. Strony zgodnie postanawiają 

kontynuować od 1 stycznia 2023 roku współpracę w ramach GZW RPO. Niniejszą umowa stanowi 

doprecyzowanie ustaleń na bazie doświadczeń zebranych w 2020, 2021 oraz 2022 r. i obowiązuje 

pomiędzy firmą: 

  

……………………………., z siedzibą przy ul. ………………….………., 

w …………………..………. (kod pocztowy: …….….), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

…………., NIP: …………….…………, REGON: ……………….……… 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………..  -  ……………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynatorem Klastra Obróbki Metali) z siedzibą  

w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, lok. 2.04 (kod pocztowy 15-540), wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 

pod numerem 0000238335, NIP: 5422939311, REGON: 200026571, reprezentowanym przez:  

 

Sebastiana Rynkiewicza  -  Prezesa Zarządu 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

 

http://www.metalklaster.pl/
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§ 1 [przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę doradczą polegającą  

na sformułowaniu, promowaniu i implementacji celów oraz działań Proaktywnej Grupy 

Zaawansowanej Współpracy ds. Lobbyingu Klastra Obróbki Metali (dalej: GZW - PRO), która 

kreuje narzędzia i instrumenty umożliwiających realizację celu strategicznego KOM 

wskazanego w Preambule do umowy, w szczególności poprzez: 

a) Realizację celów szczegółowych GZW Lobbing określonych w Strategii Rozwoju KOM: 

• Proaktywne reprezentowanie interesów członków KOM na szczeblu regionalnym, 

krajowym, europejskim i międzynarodowym. 

• Inwentaryzowanie potrzeb, problemów oraz współkreowanie propozycji rozwiązań 

legislacyjnych i organizacyjnych. 

• Uruchomienie potencjału opiniotwórczego KOM.  

• Kreowanie i realizacja polityki branżowej.  

• Dbałość o zrównoważone interesy branży w ujęciu potrójnej helisy, a także sektora MMSP 

i firm typu mid-caps. 

b) Realizacje działań określonych w Strategii Rozwoju KOM: 

• Inwentaryzacja potencjału KOM całej zainteresowanej populacji GZW PRO, a następnie jej 

ciągła aktualizacja w tym w obszarze B+R+I  

• Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach dotyczących polityki klastrowej (min. 

1/kwartał, Rada KKK). 

• Indywidualne spotkania i wizyty na szczeblu regionalnym (min. 2/miesiąc); krajowym (min. 

1/miesiąc); europejskim (min. 1/kwartał). 

• Usługa VIP – (min. 1/kwartał). 

• Proaktywna ewaluacja perspektywy 2014-2020 oraz współtworzenie rozwiązań na lata 

2021-2027. 

• Wdrożenie zaleceń ESCA uaktywnienie organów statutowych KOM. 

• Poszukiwanie nowych idei i projektów w oparciu o spotkania innych GZW oraz 

dedykowanych wydarzeń. 

• Inne obszary ujęte w protokołach, z co miesięcznych spotkań GZW PRO. 

c) Zrealizowanie minimum jednego spotkania indywidualnego z Zamawiającym na pół roku 

w celu pogłębiania analizy potrzeb indywidualnych i klastrowych – ustalenia 

ze spotkania zostaną potwierdzone podsumowaniem pisemnym przesłanym mailem. 

d) Przesyłanie na bieżąco interesujących informacji np. o imprezach branżowych lub 

różnego rodzaju konsultacjach oraz wydarzeniach i spotkaniach, gdzie będzie można 

promować cele GZW – PRO. Jednym z narzędzi do komunikacji będzie – newsletter 

GZW PRO stanowiący podsumowanie ze spotkań tzw. round table – rund okrągłego 

stołu przesyłany na maile wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

Zamawiający może przesyłać również informacje do Wykonawcy, które chce 

rozdystrybuować w newsletterze ogólnym KOM.   

http://www.metalklaster.pl/


    
 

Koordynator Klastra Obróbki Metali 
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 
15-540 Białystok,  ul. Żurawia 71 lok. 2.04 
tel. +48 85 722 24 56, email: biuro@metalklaster.pl   

 

  www.metalklaster.pl   
 

3 

e) Pomoc i organizacja spotkań GZW PRO w kraju i za granicą. Jeżeli koszty i zakres tego 

typu działań będą przekraczały zwykłą aktywność Wykonawca będzie musiał uzyskać 

akceptację Zamawiającego na podstawie Formularza zlecenia stanowiącego załącznik 

numer 2 do niniejszej umowy. 

f) Decyzje w ramach GZW PRO podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy członków. Istnieje możliwość pisemnego przekazania 

głosu przez nieobecnych członków w formie mailowego zgłoszenia do Biura KOM 

na adres: biuro@metalklaster.pl . Jeżeli liczba przekazanych głosów i obecnych stanowi 

w sumie połowę członków możliwe jest podejmowanie wiążących decyzji w ramach 

GZW PRO, z racji na realizację spotkań w formie zdalnej lub hybrydowej możliwe jest 

dokonywanie głosowania drogą elektroniczną na wskazany adres.  

2. Wobec skali zainicjowanych pomysłów w ramach Strategii KOM i Planów Działania oraz 

potencjału podmiotów skupionych w GZW PRO, a także ewentualnego jej poszerzenia 

o nowych członków. Zakłada się potrzebę przeprowadzenia następujących działań w formie 

pisemnej: 

- rozwijanie założeń strategicznych GZW PRO, 

- przeprowadzenie analiz na podstawie wypracowanego narzędzia Barometr KOM, 

- aktualizacja planów działania, 

- przygotowanie opisu projektów kluczowych, 

- przygotowanie tzw. dobrych praktyk i prezentowanie przykładów dotychczasowej 

współpracy. 

Jeżeli w trakcie realizacji umowy zakres prac okaże się znacząco większy od zakładanego 

zastosowanie znajduje następujący ustęp 3. 

3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie innych usług niż wymienione w ustępie 1 oraz 

2. Przedmiotowa umowa nie obejmuje przygotowania pełnej wersji projektów indywidualnych 

Zamawiającego oraz projektów wspólnych  czy partnerskich GZW PRO. Wykonanie takiego 

zakresu usług może wymagać zawarcia odrębnej umowy lub zostać potwierdzone przez obie 

strony na podstawie Formularza zlecenia stanowiącego załącznik numer 2 do umowy. 

 

§ 2 [odpowiedzialność Wykonawcy] 

1. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki powierzone mu przez niniejszą umowę 

profesjonalnie, lojalnie i bezstronnie oraz zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej. 

Realizację obowiązków będzie prezentował miesięcznie w ramach protokołu 

podsumowującego spotkania GZW PRO. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad realizacją zadań. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie bądź nie wnioskowanych 

instrumentów wsparcia, zapisu aktów prawnych oraz innych działań realizowanych w ramach 

prac GZW PRO ze względu na fakt, iż właściwe decyzje podejmują autonomiczne organy 

administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym oraz europejskim.  

http://www.metalklaster.pl/
mailto:biuro@metalklaster.pl
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4. Wykonawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zakładanych 

celów i działań będących skutkiem nie dostarczenia przez Zamawiającego informacji lub 

dokumentacji, bądź przekazania błędnych danych uniemożliwiających realizację zadań. 

 

§ 3 [personel] 

1. Dla właściwego wykonania umowy, Wykonawca zapewni personel, odpowiedni 

do wykonania zadania. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Wykonawca ma prawo dokonać zmiany 

w zespole projektowym po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym. Wykonawca może 

w szczególności, w miarę potrzeby, zatrudniać dodatkowy personel.  

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

osobami, którymi się posłuży oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych 

zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu. 

 

§ 4 [koszty] 

1. Wykonawca może ponosić dodatkowe koszty związane z organizacją spotkań i działań GZW 

PRO na terenie kraju i za granicą w związku z przedmiotową umową. Jeżeli ich zakres wykracza 

poza zwykłą aktywność zastosowanie ma § 1 ust. 1 pkt. e) umowy.  

 

§ 5 [wynagrodzenie] 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto 

6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), które zostanie powiększone o należny 

podatek VAT  w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane w fakturach, w 12 miesięcznych 

ratach w wysokości netto 500,00 PLN powiększonej o należny podatek VAT w wysokości 

obowiązującej w dacie wystawienia faktury (słownie: pięćset złotych 00/100). Wynagrodzenie 

to będzie płatne z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego lub innego terminu 

rozliczeniowego w terminie do 14 dni od daty faktury. Zamawiający może zawnioskować 

o płatność z góry w ujęciu kwartalnym, półrocznym, rocznym lub za cały okres obowiązywania 

umowy.  

3. Wykonanie usług dodatkowych, o których mowa w §1 ustęp 3, odbywa się na podstawie 

formularza zlecenia będącego załącznikiem nr 2 do umowy. Płatność dokonywana jest 

w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

załącznika nr 2 – formularza zlecenia z wykazem zrealizowanych usług.  

 

§ 6 [harmonogram prac i ich zakres] 

1. Ramowy harmonogram prac będzie realizowany w oparciu o co miesięczne spotkania GZW 

PRO w formie spotkań bezpośrednich, hybrydowych lub on-line.  

2. Spotkania indywidualne będą realizowane co najmniej raz na pół roku, chyba że względy 

epidemiologiczne uniemożliwią realizację spotkań bezpośrednich.  

http://www.metalklaster.pl/


    
 

Koordynator Klastra Obróbki Metali 
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 
15-540 Białystok,  ul. Żurawia 71 lok. 2.04 
tel. +48 85 722 24 56, email: biuro@metalklaster.pl   

 

  www.metalklaster.pl   
 

5 

3. W miesiącu czerwcu zostanie dokonana ocena półroczna współpracy midterm, a w grudniu 

roczna ex post i zostanie podjęta decyzja o dalszym funkcjonowaniu GZW PRO.  

4. Spotkania GZW PRO – VIP powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, chyba 

że członkowie GZW PRO postanowią inaczej. Terminy i miejsce kolejnych spotkań będą 

ustalane w harmonogramie działań  lub na bieżąco w razie nagłej potrzebie i rozsyłane w formie 

elektronicznej na listę mailingową stanowiąca Załącznik nr 1 do umowy.  

5. W roku 2023 Wykonawca skupi się na następujących obszarach: 

a) Kontynuacja spotkań typu round table oraz Barometr KOM; 

b) Pozycja firm typu mid-caps; 

c) Limity i zasady pomocy de minimis; 

d) Przygotowanie kadr dla branży; 

e) Dokumenty strategiczne na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 oraz 

ewaluacja perspektywy 2014-2020. 

 

§ 7 [obowiązki stron] 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) Przekazania Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych 

do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z wytycznymi Wykonawcy. 

b) Wydelegowania osób mających istotne znaczenie dla realizacji umowy do odbywania 

spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym 

harmonogramem. Lista osób zgłoszonych przez zamawiającego znajduje się w Załączniku 

nr 1. 

2. Nieprzekazanie przez Zamawiającego kompletu dokumentacji skutkuje wyłączeniem 

odpowiedzialności ze strony Wykonawcy za odrzucenie pism i wniosków z przyczyn formalnych. 

Zamawiający może odmówić udzielenia informacji lub dokumentów, jeżeli ich przekazanie może 

narazić go na ujawnienie informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W przypadku przekazania informacji i dokumentów określonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa Wykonawca podejmie specjalne środki w celu ich ochrony przed ujawnieniem. 

Zamawiający musi pisemnie i enumeratywnie wskazać na materiały określane jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Przekazania dokładnej listy informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji umowy 

aktualizowanych na każdym etapie umowy poprzez umieszczanie jej w protokołach 

ze spotkań GZW PRO. Lista informacji i dokumentów może zostać uszczegółowiona 

w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego niepełnych informacji lub dokumentów. 

Wykonawca zastrzega sobie prawo aktualizacji w/w listy zgodnie z wymaganiami konsultacji 

programów operacyjnych na lata 2021-2027.  

b) Wydelegowania osób mających istotne znaczenie dla realizacji umowy do odbywania 

spotkań i konsultacji z personelem Wykonawcy, zgodnie ze wspólnie uzgodnionym 

harmonogramem. Wykonawca oddelegowuje następujące osoby do współpracy: 

• Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu – s.rynkiewicz@metalklaster.pl 

http://www.metalklaster.pl/
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• Janusz Poulakowski – Dyrektor Biura KOM – j.poulakowski@metalklaster.pl 

• Joanna Korycińska – Sekretarz Biura KOM – j.korycinska@metalklaster.pl 

• Mariusz Citkowski – Kierownik zespołu Barometr KOM/Przewodniczący Rady KOM – 

m.citkowski@metalklaster.pl  

 

§ 8 [zmiany przedmiotu umowy] 

1. W przypadku zmiany przez Zamawiającego któregokolwiek z wcześniej zaakceptowanych 

punktów koncepcji draftów projektów, celów oraz działań wyodrębnionych grup tematycznych 

Wykonawca powinien zostać poinformowany bezzwłocznie. Zakres zmiany zostanie przekazany 

Wykonawcy w formie elektronicznej lub pisemnie. Jeżeli konieczny jest dodatkowy nakład prac 

znajduje zastosowanie Załącznik nr 2 do umowy. 

2. W przypadku zmiany koncepcji draftów projektów, celów lub działań wyodrębnionych grup 

tematycznych opisanych w § 1 w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem zakończenia 

usługi, Wykonawca nie musi uwzględniać proponowanych zmian lub naniesie je na podstawie 

wykonanych usług dodatkowych zleconych według wzoru w Załączniku nr 2 do umowy. 

 

§ 9 [okres obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy] 

1. Ze względu na konieczność realizacji działań GZW PRO pod kątem upływających terminów 

konsultacji dokumentów strategicznych na lata 2021-2017 Wykonawca zobowiązuje się 

do realizacji działań od 1 stycznia 2023 r. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez 

obie strony i będzie obowiązywała do końca 2022 roku chyba, że zostanie podjęta decyzja 

o przedłużeniu jej obowiązywania na podstawie ewaluacji ex post  przewidzianej § 6 ust. 3.  

2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy: 

a) Z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, jednakże jest zobowiązany 

do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonania umowy.  

b) Natychmiastowo w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z założonego 

harmonogramu działań bez podania przyczyn zmian.  

3. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji, gdy: 

a) Zamawiający nie jest w stanie zapewnić rzetelnego wykonania zlecenia, poprzez 

utrudnianie dostępu do niezbędnej dokumentacji i informacji, 

b) Zamawiający nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań finansowych, 

c) Zamawiający, w terminie późniejszym niż trzy miesiące przed upływem wykonania usługi 

zmienia założenia koncepcji zakresu prac określonych § 6 ust. 5. 

4. W sytuacji opisanej w ustępie 3 punkt 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalnie do wykonania umowy. 

5. W sytuacji opisanej w ustępie 3 punkt 3 Wykonawcy przysługuje całość wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

http://www.metalklaster.pl/
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§ 10 [korekta] 

1. Zamawiający ma prawo żądać poprawek, po otrzymaniu i zapoznaniu się z przekazywanymi 

materiałami. Wykonawca ma obowiązek nanieść poprawki w terminie 10 dni roboczych 

od otrzymania żądania ze strony Zamawiającego lub ustosunkować się merytorycznie 

w uzasadnionym przypadku ich nie nanoszenia. 

 

§ 11 [zachowanie tajemnicy] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których 

dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy chyba, że Zamawiający zwolni go pisemnie 

z tego obowiązku. Okoliczności te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

Obowiązek zachowania tajemnicy trwa do 3 lat po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie pracowników Wykonawcy  

oraz osób, którymi posłużył się przy wykonywaniu czynności niezbędnych do realizacji niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których 

dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy chyba, że pozostali członkowie GZW PRO 

zwolnią go pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal 

po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie pracowników 

Zamawiającego  

oraz osób, którym zlecił wykonanie czynności niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 12 [przetwarzanie danych osobowych] 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Wykonawcę w celu wykonania umowy. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. 

Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również 

prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych 

ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego 

danych.  

 

§ 13 [odniesienie do przepisów ogólnie obowiązujących] 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 [rozstrzyganie sporów] 

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, 

będą rozstrzygane przez Wschodni Sąd Arbitrażowy działający przy Izbie Przemysłowo-Handlowej 

w Białymstoku, a dopiero w dalszej kolejności przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
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§ 15 [zmiany umowy] 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami 

podpisanymi przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 [ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

      (ZAMAWIAJĄCY)                                     (WYKONAWCA) 
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Załącznik nr 1 do umowy. 

 

Lista mailingowa oraz adresaci newslettera GZW PRO 

 

Nazwa członka GZW 

KOM 

Osoba upoważniona do 

kontaktu 
Adres e-mail UWAGI 

 
 

 
  

 

 

http://www.metalklaster.pl/


    
 

 

Koordynator Klastra Obróbki Metali 
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 
15-540 Białystok,  ul. Żurawia 71 lok. 2.04 
tel. +48 85 722 24 56, email: biuro@metalklaster.pl   

 

  www.metalklaster.pl   
 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

Formularz zlecenia 

 

Przedmiot zamówienia 

Usługa doradcza – rozliczenie godzinowe lub według indywidualnej wyceny 

 

Termin realizacji zamówienia 

1.  

 

W sumie: _ godzin doradztwa. 

Cena netto za wykonanie zamówienia 

_______ PLN ________________ + 23% VAT 

Słownie: ________________ zł 00/100 + 23% VAT. 

Akceptacja  

Białystok, dnia _______________ r. 

Za Zamawiającego Za Wykonawcę 
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