UMOWA Nr

/DAS/2017/SRNSI/POIR.2.4.1/MW

zawarta w dniu … …………………………………………………… roku w Warszawie
pomiędzy:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.)
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON
017181095,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez Patrycję Klarecką – Prezes,

a
………………………………………………………………….z siedzibą w …………………….. (kod pocztowy …………..), przy
ulicy …………………………….., NIP ………………………….. REGON ………………………………., zarejestrowaną
w …………………………………, ……………………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości
…………………… zł,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez ………………………………………………

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego
systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

§1
Przedmiot i termin realizacji umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie eksperckiej usługi prawnej związanej z realizacją
Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP) przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest określony w załącznikach stanowiących integralną
część umowy: zaproszeniu do składania ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy („Zaproszenie
do składania ofert”) i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy („Oferta”).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 czerwca 2018 r.
z uwzględnieniem terminów pośrednich określonych w Zaproszeniu do składania ofert.

§2
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowo
wykonany i zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot umowy, w wysokości nie większej
niż………………………………zł brutto (słownie……….), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w tym
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których
mowa w § 5.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane po zakończeniu każdego z zadań, o których mowa w Zaproszeniu
do składania ofert, za wyjątkiem zadania 6.4.
3. W przypadku zadania 6.4 wynagrodzenie będzie wypłacane po faktycznym zakończeniu prac
wykonywanych przez eksperta/ekspertów oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz danego eksperta.
4. W przypadku zadania 6.4, zakontraktowanie eksperta/ ekspertów, na kwotę niższą niż wskazana
w Ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy w części dotyczącej zakontraktowania
eksperta/ekspertów zostanie obniżone do kwoty faktycznie zakontraktowanej. Wykonawcy nie
będą przysługiwały roszczenia wynikające z faktu zakontraktowania eksperta/ekspertów na kwotę
niższą niż wskazana w Ofercie, w szczególności roszczenia o zapłatę.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Podstawą do wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3, a dla zadania 6.4: wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktury będą wystawione dla:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
NIP: 526-25-01-444
9. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w polskich złotych przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
10. Na fakturze zostanie wyszczególniona wartość autorskich praw majątkowych.
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11. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia – PCP – i celowości oraz racjonalności realizacji
wszystkich zadań, Zamawiający może zagwarantować minimalną kwotę wynagrodzenia jedynie na
poziomie zlecenia wykonania zadania pierwszego – 6.1 – przy założeniu prawidłowego wykonania
zadania, zakończonego podpisaniem protokołu odbioru bez uwag. Wykonawca nie będzie
uprawniony do zgłaszania roszczeń finansowych w zakresie: zlecenia przez Zamawiającego
realizacji pozostałych zadań i wypłaty maksymalnego wynagrodzenia. W przypadku zadania 6.4
wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z ust 3).

§3
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych:
1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania określonego w Zaproszeniu do składania
ofert zadania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto za dane zadanie;
2) W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których
mowa w Zaproszeniu do składania ofert – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, za dane
zadanie, za każdy dzień opóźnienia;
3) W przypadku odstąpienia od umowy (w części lub w całości) przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
4) W przypadku wykonania zadania przez osobę inną niż wskazana w Ofercie - w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto za dane zadanie;
5) W przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim
jakichkolwiek danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym Informacji Poufnych, a także
w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
6) W przypadku wykorzystania informacji zgromadzonych w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy w zakresie innym, niż związany z jego wykonywaniem, w wysokości 10% łącznej wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, a także w przypadkach, dla których nie zastrzeżono kary umownej.
3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
4. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
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5. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych w terminie i na rachunek wskazany w wystawionej
przez Zamawiającego nocie obciążeniowej. Termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia
Wykonawcy noty obciążeniowej. Doręczenie może odbyć się za pośrednictwem operatora
pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty)
lub faksu, na adresy i numery wskazane w komparycji umowy. W przypadku braku płatności,
Zamawiający dokona potrącenia należności z wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
6. Kary umowne naliczane mogą być maksymalnie do połowy wysokości wynagrodzenia określonej
w §2 ust. 1.
§4
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania
umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom niż tym,
których wykaz został przedstawiony wraz z Ofertą.
3. Wykonawca nie ma prawa do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione
w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawania w stałym, bezpośrednim kontakcie ze
wszystkimi osobami, którym powierzono wykonywanie przedmiotu umowy, w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia przyjęcia przedmiotu umowy.

§5
Prawa autorskie
1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2017 r. poz. 880), jakimi będzie się posługiwał w toku wykonywania
przedmiotu umowy, a także powstałych w jego trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych
osób,
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia
do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie
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zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich
uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste,
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 3,
4) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich
i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także
zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych
korzyści.
2.

W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę, lub przez podmioty, którymi Wykonawca posługuje
się przy realizacji umowy, utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dniem wytworzenia utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju
i za granicą, oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskiego prawa zależnego do
utworu.

3.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek
techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, techniką
analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie na wszelkich nośnikach, w tym
nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych,
magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych
nośnikach zapisów i pamięci;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie, udostępnianie;
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, niż określony w pkt 1:
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazów, w sposób
niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice
(w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
w

serwisach

tekstowych,

multimedialnych,

internetowych,

telefonicznych

lub

telekomunikacyjnych;
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b) wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w tym w ramach utworu
audiowizualnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia
i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach
wymienionych w lit. a);
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie.
4) modyfikowanie, dokonywanie zmian, przeróbek, dostosowywanie do potrzeb Zamawiającego,
łączenie, wykorzystywanie oryginałów lub modyfikacji do dowolnych celów Zamawiającego,
dokonywanie opracowań;
5) tłumaczenie na języki obce.
4.

Zamawiający może wykonywać prawa, o których mowa w ust. 3 przez podmioty trzecie.

5.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zamawiający przejmuje na własność
wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory.

6.

Utrwalone wyniki prac (utwory) Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla
celów dokumentacyjnych, z wyłączeniem danych określonych w §6.

§6
Poufność informacji
1.

Po

podpisaniu

umowy

Zamawiający

udostępni

Wykonawcy

odpowiednie

materiały

(z pominięciem ogólnodostępnych), niezbędne do realizacji prac przewidzianych umową.
2.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich danych dotyczących Zamawiającego i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób
i formę ich przekazania, nazywanych łącznie w umowie „Informacjami Poufnymi”.

3.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1)

dostępnych publicznie;

2)

otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

3)

które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;

4)
4.

w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie

przepisów

prawa

powszechnie

obowiązującego,

Wykonawca

poinformuje
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Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie
powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

7.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji
działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty,
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

8.

Po wykonaniu przedmiotu umowy lub na każde żądanie Zamawiającego, oraz w przypadku
rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci
Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie dane i informacje przekazane przez
Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jednak nie później niż
w terminie do 31 grudnia 2026 r.

9.

Zakończenie realizacji umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z jakiejkolwiek
przyczyny nie będzie miało wpływu na obowiązki określone w ust. 2-8 do momentu utraty przez
te informacje charakteru Informacji Poufnych.

§7
Kontrola realizacji przedmiotu umowy
1.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi
oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane
z wykonywaniem umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, a także
wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie
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prawidłowości wykonywania umowy.
3.

W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd
w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane
z wykonywaniem umowy.

4.

Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego
audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy jak
i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy.

5.

Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego
audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania
umowy oraz po jej zakończeniu do 31 grudnia 2026r.

6.

Na żądanie Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora lub innego
uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej
informacji o wykonaniu umowy oraz po jej zakończeniu do 31 grudnia 2026 r. W przypadku
konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego
audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego
upływem.

7.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego audytora
lub inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny
z umową lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i usunięcia uchybień lub złożenia wyjaśnień
w terminie określonym w wezwaniu pod rygorem odstąpienia od umowy. Obowiązku wezwania
do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego
uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.

§8
Dokumentacja i ewidencja
1.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji
księgowej, związanej z wykonywaniem niniejszej umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dla celów dowodowych dokumentacji
określonej w ust. 1, a także do przechowywania w formie papierowej i elektronicznej do dnia 31
grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się informować bezzwłocznie
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentacji określonej w ust. 1.

3.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem.

4.

Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, oznacza konieczność przedłużenia okresu
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przechowywania dokumentacji o wskazany w powiadomieniu termin.
5.

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji
związanej z wykonywaniem umowy.

§9
Zasady wizualizacji
1.

Wykonawca zobowiązany jest informować, że wykonywanie prac objętych umową jest
finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2)

Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji
i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020,

3)

przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

4)
2.

systemem identyfikacji wizualnej PARP.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo PO IR, Unii Europejskiej, PARP oraz informacji
o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we
wszystkich miejscach (o ile specyfika miejsca takiej możliwości nie wyklucza), w których
realizowane będą działania w ramach umowy, jak również w materiałach informacyjnych oraz we
wszelkich materiałach będących przedmiotem umowy, w tym również na oficjalnej
korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu umowy.

3.

Zamawiający na potrzeby realizacji umowy udostępni Wykonawcy w wersji elektronicznej:
1) Księgę Znaku PARP;
2) Logo Unii Europejskiej;
3) Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
4) Logo PARP;
5) Inne logotypy niezbędne do wykonania usługi.

4.

Wykonawca nie będzie wykorzystywać prowadzonych działań do promowania własnej firmy
w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo w materiałach
lub miejscach realizacji zamówienia, chyba, że uprzednio otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego.

str. 9

§ 10
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części:
1) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i nie
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie
15 dni roboczych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny;
2) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy lub wystąpi opóźnienie
powodujące, iż nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca dostarczył dokumentację, o której
mowa w zadaniu 6.2 w Zaproszeniu do składania ofert w terminie wskazanym w tym zadaniu,
w terminie 15 dni roboczych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny;
3) jeżeli dokumentacja, o której mowa w zadaniu 6.2 w Zaproszeniu do składania ofert lub jej
część ma istotne wady, które nie dadzą się usunąć lub w przypadku gdy Wykonawca nie usunął
ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 15 dni roboczych od dnia kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej
przyczyny.

2.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem.

3.

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar
umownych, o których mowa w § 3.

4.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał
opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na
podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do
dnia odstąpienia od umowy.

5.

W przypadku niestawienia się Wykonawcy do sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 4
pkt 1, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, lub odmowy jego sporządzenia przez
Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu.
§ 11
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiązującym prawem.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację przedmiotu
umowy oraz kontrolę nad jego wykonaniem.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonywanego przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego
wskazanej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

§ 12
Osoby nadzorujące umowę
1.

Osobą upoważnioną do podpisywania zawiadomień i oświadczeń, jak również do sprawowania
nadzoru nad realizacją zamówienia, odbioru jakościowego przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego oraz podpisania protokołu o którym mowa w §10 ust. 4 i 5, jest Dyrektor
Departamentu Analiz i Strategii („Nadzorujący”).

2.

W terminie 2 dni od zawarcia umowy Strony przekażą sobie wzajemnie informacje dotyczące osób
odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy Stronami oraz adresy korespondencji email, numer/y
telefonów, numer/y faxów, adresy do doręczeń, o ile są różne od określonych w komparycji do
umowy.

3.

W przypadku zmiany osoby, danych adresowych lub kontaktowych, Strona jest zobowiązana
do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. Nie wymaga to zmiany umowy.

§ 13
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §12
ust. 3.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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2. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z podpisanej umowy niedające się
rozwiązać na drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Przez dzień roboczy rozumieć należy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli przy określaniu liczby dni nie wskazano „dzień roboczy",
Zamawiający określa w tych zapisach dzień kalendarzowy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1)

Zaproszenie do składania ofert;

2)

Oferta Wykonawcy;

3)

Wzór protokołu odbioru

4)

Wzór protokołu odbioru dla zadania 6.4

Zamawiający

Imię i nazwisko
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wykonawca

Imię i nazwisko
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