UMOWA nr …/DRP/2014/SING/OPER/LS

zawarta w dniu ………….... 2014 roku,
pomiędzy:
Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późo. zm.) z siedzibą
w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ulicy Paoskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095,
reprezentowaną przez:
Panią Paulinę Zadurę-Lichotę Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezesa PARP
Bożeny Lublioskiej - Kasprzak nr 17/2012 z dnia 09 maja 2012 r.
i
Panią Katarzynę Wesołowską Dyrektora Departamentu Finansowo Księgowego w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezesa PARP Bożeny Lublioskiej - Kasprzak nr
13/2012 z dnia 16 marca 2012 r.,
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
oraz
*nazwa+ z siedzibą w *miasto+ *ulica numer+, *kod+ *poczta+, NIP *numer+, REGON *numer+, reprezentowaną
przez:
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:
§1 Przedmiot i termin realizacji umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu propozycji standardów zarządzania
IOB w Polsce, zwanej dalej „usługą”, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, dalej zwanym „ZO”, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Ofertą Wykonawcy, zwaną dalej „Ofertą”, stanowiącą załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia do realizacji usługi odpowiednich zasobów technicznych oraz
personelu, a także do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, rzetelnie i z należytą starannością.

3.

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 12 grudnia 2014 r., zgodnie z
terminami określonymi w ZO. Umowa wygasa przed tym dniem w przypadku wcześniejszej realizacji
zamówienia.

4. Realizacja umowy jest finansowana przez Ministerstwo Gospodarki z budżetu krajowego.
§2 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją usługi,
zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującym prawem.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za techniczną i merytoryczną kontrolę nad wykonaniem
usługi.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji usługi, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się poddad kontroli prawidłowości realizacji usługi przez Zamawiającego lub
podmioty przez niego wskazane.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego pełny wgląd
we wszystkie dokumenty związane z realizacją usługi.
7. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego
zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak również w miejscu realizacji Umowy lub w innych miejscach
związanych z realizacją usługi.
8. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego
w dowolnym terminie w trakcie realizacji usługi oraz po jej zakooczeniu w terminie do kooca I kwartału
2015 roku.
9. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji
związanej z realizacją usługi.
10. Wykonawca nie będzie wykorzystywad działao do promowania własnej firmy w jakiejkolwiek formie,
w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo lub nazwy w materiałach lub miejscach realizacji
usługi.
§3 Personel Wykonawcy
1.

Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania
usługi - zgodnie z przedstawioną Ofertą.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany personelu – powierzenia wykonywania prac objętych
niniejszą umową innym osobom niż te, które zostały przedstawione w Ofercie.

3.

Zmiana personelu, o którym mowa w ust. 2, w trakcie wykonywania umowy musi byd uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego pod rygorem nieważności tej
zmiany. Zmiana personelu zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku, gdy
kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą równoważne lub wyższe
od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osób zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.
Zmiana personelu w trakcie wykonywania umowy, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub naliczenia kar umownych.

4.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązao związanych z zatrudnieniem
personelu.

5.

Wykonawca nie ma prawa do wykonywania usług określonych w niniejszej umowie przez osoby
zatrudnione w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego.

6.

Za działania i zaniechania personelu Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd jak za własne działania lub
zaniechania.
§4 Wynagrodzenie i płatności
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1. Za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości nie większej niż
…………… zł. (słownie: ……… złotych), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych
w wysokości ………… zł (słownie: …………… złotych) brutto.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie pismo wystawione przez Zamawiającego zatwierdzające
wykonanie umowy.
3.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w jednej transzy po zakooczeniu realizacji usługi.

4.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

5.

Za dzieo zapłaty uznaje się dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Płatności dokonuje się w złotych polskich.

7.

Faktura wystawiona będzie na:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Paoska 81/83, 00-834 Warszawa
NIP: 526-25-01-444

8.

Na fakturze Wykonawca wskaże wartośd brutto autorskich praw majątkowych.

9. Płatnośd na rzecz Wykonawcy może zostad pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma
zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z §8 ust. 5.
§5 Prawa autorskie
1.

2.

Każdorazowo Wykonawca z dniem zatwierdzenia poszczególnych utworów przez Zamawiającego
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania w kraju i za
granicą oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskiego prawa zależnego.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
utrwalenie (sporządzenie nagrania na nośnikach magnetycznych lub pamięci komputera),
digitalizację,
wprowadzenie do pamięci komputera,
zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
wprowadzenie do obrotu, w tym , w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku,
nadawanie, reemitowanie
użyczanie, wynajmowanie lub udostępnienie w tym też zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w szczególności w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem
w pamięci RAM,
9) publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie,
10) tłumaczenie na języki obce,
11) opracowywanie, zmiany układu, modyfikacje.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3.

4.

Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji umowy lub dysponowania przez Zamawiającego
wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeo przeciwko
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeo osób trzecich oraz
do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu Zamawiającemu
wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu umowy.
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5.

6.

W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego utworu w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przedstawi na fakturze, kwotę wynagrodzenia
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający przejmuje nieodpłatnie na własnośd
wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory.
§6 Poufnośd informacji

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych
w związku z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia
i przekazania przez Zamawiającego.

2.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1)
2)
3)
4)
5)

dostępnych publicznie;
które zostały zgodnie z prawem otrzymane przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez obowiązku
zachowania poufności;
w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku
zachowania poufności;
w stosunku, do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie;
których ujawnienie może byd wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

3.

W przypadku ujawnienia lub utraty danych lub informacji uzyskanych w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, w szczególności wskazując okoliczności zdarzenia.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania wszelkich danych i informacji uzyskanych
w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w celach innych niż realizacja przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca nie może bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego udostępniad,
ujawniad, przekazywad, upubliczniad danych w sposób inny niż odkreślony w umowie, pod rygorem
zapłaty kary umownej, o której mowa w §8 ust. 2 pkt 4.

5.

Po wykonaniu przedmiotu umowy 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.

6.

Zakooczenie realizacji umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z jakiejkolwiek
przyczyny nie będzie miało wpływu na obowiązki określone w ust. 1-5.
§7 Podwykonawcy

1.

Wykonawca nie może powierzyd wykonania całości umowy podwykonawcy.

2.

Wykonawca może powierzyd wykonanie części umowy podwykonawcy wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie przepisy umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców,
za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd na zasadzie ryzyka.
§8 Kary umowne

1.

Strony ustalają odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących wysokościach w przypadku:
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1)

3.
4.
5.

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi w terminach pośrednich realizacji umowy
wskazanych w Ofercie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §4 ust. 1 z każdy dzieo opóźnienia,
3) w przypadku wykonania usługi przez osoby inne, niż określone w Ofercie lub na które
Zamawiający nie wyraził zgody – każdorazowo w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §4 ust. 1, a prace wykonane z udziałem tych osób nie zostaną przez
Zamawiającego przyjęte.
4) w przypadku wykorzystania materiałów i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy
w innych celach niż określone w umowie, ich utraty, nieuprawnionego przekazania lub
udostępnienia – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1,
5) innego niż określonego w pkt. 1 -4 nienależytego wykonania umowy – każdorazowo w wysokości
1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokośd kary umownej.
W przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający wystawi notę obciążeniową.
Roszczenia z tytułu kar umownych mogą byd potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
pokrywane bezpośrednio przez Wykonawcę po otrzymaniu noty obciążeniowej, na rachunek bankowy
wskazany w nocie obciążeniowej, w zależności od wyboru Zamawiającego.
§9 Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiający może odstąpid od umowy lub od jej części, w następujących przypadkach:
1)

2.
3.

jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie
złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub zostało wszczęte wobec niego postępowanie
likwidacyjne, bądź naprawcze – w terminie do 30 dni, od dnia, kiedy powziął wiadomośd
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,
2) jeżeli Wykonawca nie wykonał któregokolwiek z obowiązków wynikających z przedmiotu
umowy, wykonuje lub wykonał usługę w sposób nienależyty albo niezgodnie z umową –
w terminie do 30 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;
3) jeżeli suma kar umownych przekroczy 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1
– w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia.
Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 wywołuje skutki na przyszłośd.
W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1:
1)
2)

4.

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis
wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy;
wysokośd wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia
od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych
należnych z innych tytułów lub dochodzenia kar już naliczonych.
§10 Zmiany umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
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1)
2)

3)

4)
2.

1.

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia;
koniecznośd wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie;
wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęd użytych w umowie i załącznikach,
których nie można usunąd w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiad usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez
Strony.
wynikną trudności leżące po stronie podmiotów, o których mowa w ZO, będących podmiotem
realizacji umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§11 ust. 3 i 4.
§11 Zarządzanie realizacją umowy
Wszelkie kontakty, i korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez
następujące osoby i wysyłane na następujące adresy:
1)

2.

3.
4.

ze strony Wykonawcy: *imię i nazwisko+ e-mail: …………………
Adres do korespondencji:
[nazwa kontrahenta]
[ulica], [kod] [miasto]
2) ze strony Zamawiającego: Łukasz Sztern, e-mail: lukasz_sztern@parp.gov.pl,
Adres do korespondencji:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie (00-834), ul. Paoska 81/83.
Osobą upoważnioną do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, ze strony Zamawiającego jest
Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, zwany Nadzorującym, lub osoba go zastępująca.
Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1, będzie odbywad się
poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmian treści niniejszej umowy.
W przypadku zmiany adresu, Strony niniejszej umowy zobowiązane są do pisemnego poinformowania
o tym drugiej Strony.
§12 Postanowienia koocowe

1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częśd umowy stanowią następujące załączniki:
1)
2)
3)

załącznik 1 – Zapytanie Ofertowe;
załącznik 2 – Oferta Wykonawcy;
załącznik 3 - Pełnomocnictwa.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………………

………………………………………

………………………………

………………………………………
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