Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 23-2019

UMOWA
zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy:
………………..
Zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego nr 23/2019 przeprowadzonego
zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi doradczej w
zakresie wejścia na rynek brazylijski zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy
§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminie 21 dni od
daty podpisania umowy
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Obowiązki Wykonawcy obejmują świadczenie usługi szkoleniowej/doradczej zgodnej z
Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi i dostarczenia jej produktów zgodnie
z wymaganiami PARP określonymi dla konkursu Go to Brand Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
3. Wykonawca świadczący usługę doradczą zobowiązany jest do udzielenia 12- miesięcznej
gwarancji na wykonaną usługę. Wykonawca, w okresie gwarancji zobowiązany jest do
nieodpłatnego uzupełnienia i/lub poprawy przygotowanego raportu w przypadku gdy
Zamawiający otrzyma takie wezwanie ze strony PARP.
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do odpowiedzi na wszelkie pytania PARP lub innych
instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR dotyczących zawartości merytorycznej
raportu lub zastrzeżeń do zawartych w nim treści.

§4
KOMUNIKACJA STRON
1. Osobami upoważnionymi przez każdą ze Stron do dokonywania czynności związanych z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia są:
a. Ze strony Zamawiającego: ………………..
b. Ze strony Wykonawcy: ………………….
2. Strony ustalają adres do korespondencji:
a. Zamawiający: …………………….
b. Wykonawca: ……………………
3. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 2 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.
4. Strony zobowiązują się udzielać odpowiedzi na otrzymane zawiadomienia lub
oświadczenia pisemnie oraz w formie elektronicznej niezwłocznie.
§ 5.
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w
wysokości ……………….. brutto (słownie: …………………).
2. Kwota wskazana w par. 5 ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty realizacji umowy, w tym
również prace przygotowawcze, opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
i inne związane z realizacją umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia,
którego wysokość jest niezmienna przez czas trwania niniejszej umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru usługi podpisany bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie
zgodnie z § 8 autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji
umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Strony uznają dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
10.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
11.
Przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wymaga zgody Zamawiającego.
§6
WYPOWIEDZENIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Strony mogą wypowiedzieć/odstąpić od umowy w przypadkach określonych w
obowiązujących przepisach oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie.
2. W przypadku niewykonania zleconych czynności w umówionym terminie Zamawiający
może świadczenia nie przyjąć i wypowiedzieć umowę w całości lub w odpowiedniej części
bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz żądać naprawienia szkody wynikłej z
niewykonania umowy.

3. W przypadku nienależytego wykonania zleconych czynności Zamawiający może odpowiednio - świadczenia nie przyjąć i wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia oraz żądać naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy
albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do wysokości odpowiadającej należycie
wykonanym czynnościom i żądać naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania
umowy.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
odstąpienia/wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1, zaś zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w
wysokości ustalonej jako 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu
niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.
4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich
potrącenia z faktury.
5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
§ 8.
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w wyniku wykonywania lub w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych
osób, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych oraz nie będą obciążone
żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami strony trzeciej.
§9
POUFNOŚĆ
1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, nie może podawać do wiadomości publicznej
żadnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, w szczególności publikować
jakichkolwiek dokumentów.
2. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać
jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek dokumentów lub innej informacji dostarczonej
przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z Umową.
3. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać
jakichkolwiek dokumentów lub informacji o których mowa w ust. 2 i 3 w celach innych jak
wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych materiałów i
innych informacji zgodnie z ust. 1, 2, 3, co jednakże nie dotyczy informacji powszechnie
znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zobowiązanie niniejsze oraz zakazy, o których mowa w ustępie 2 i 3 wiążą Wykonawcę
zarówno w okresie obowiązywania Umowy jak i po ustaniu jej obowiązywania.
5. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, pozostają własnością Zamawiającego i
podlegają, na żądanie Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy, jej rozwiązaniu
lub wygaśnięciu, zwrotowi wraz z kopiami oraz nośnikami, na których materiały zostały
zapisane w wersji elektronicznej.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli nie dojdzie
do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy polskiego prawa, w szczególności, choć nie wyłącznie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, a jeden Zamawiający.
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