Zam.32/2021/ZO/OPNT/SI
WZÓR UMOWY
UMOWY NR …./2021/ZO/OPNT/SI
zawarta w dniu ……………………. 2021 r. w Olsztynie pomiędzy:
Gminą Olsztyn (NIP 7393847026) - Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, ul. Wł.
Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, utworzonym na mocy Uchwały nr XXXVIII/669/13 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Olsztyński
Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania statutu, NIP 739-38-62-209, REGON 281524001
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Marię Borzym
działającej na podstawie pełnomocnictwa nr ……………….. z dnia ………………..
przy kontrasygnacie
…………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Gmina Biskupiec, z siedzibą 11-300 Biskupiec, ul. Al. Niepodległości 2, posiadająca numer NIP
7393752691
oraz REGON 510743568 reprezentowaną przez Kamila Kozłowskiego –
Burmistrza Biskupca,
zwanym dalej „Partnerem Zamawiającego ”
a firmą
…………………………………………………, NIP: …………..., REGON: ……………………
reprezentowaną przez: …………………. –………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwani dalej „Stronami”
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania prowadzonego nr
32/2021/ZO/OPNT/SI realizowanego w oparciu o art.2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – postępowanie poniżej 130 tys.
złotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu wydarzeń pn.
„Mentoring grupowy” oraz „Mentoring ze start-upami” na potrzeby projektu pn.
„Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr

RPWM.01.01.01-28.0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1-"Inteligentna Gospodarka
Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)"
poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej
załącznik nr 2 do Umowy.
§2
Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy
1. Strony umowy ustalają termin wykonania zamówienia max 40 dni od dnia podpisania umowy tj.
do dnia …………. .

2. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formie on-line. Za organizację platformy do
prowadzenia wydarzenia odpowiedzialny będzie Wykonawca. Platforma musi posiadać
funkcję rejestracji uczestników oraz funkcje generowania raportów tj. listy
uczestniczących i czasu ich uczestnictwa.
§3
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą sumiennością
i starannością, w sposób zapewniający pełną dyskrecję, z uwzględnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej działalności oraz z poszanowaniem interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni świadczenie usługi w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ oraz
zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Wykonawca w ciągu 2 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić do akceptacji
program wydarzenia.
4. Wynikiem przeprowadzonej usługi będzie raport z przebiegu każdego z wydarzeń, który będzie
zawierał: agendę wydarzeń, profile osób prelegentów/prowadzących wydarzenie, czas
przeprowadzonych wydarzeń, liczbę uczestników wraz z wygenerowanym raportem z platformy onlinowej co do czasu uczestnictwa MŚP. Załącznikami do raportu będą prezentacje prelegentów.

5. Przekazanie pełnej dokumentacji nastąpi wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego
do …………………….. r.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do zapisów
dokumentacji. Ostateczna akceptacja zostanie potwierdzona protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym bez uwag/bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli stron (Wykonawcy
oraz Zamawiający/odpowiedni Partner Zamawiającego).
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowanie do weryfikacji w terminie minimum 5
dni przed ostatecznym przekazaniem dokumentu, w celu naniesienia ewentualnych poprawek
oraz uzyskania akceptacji.
8. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do emitowanych,
gromadzonych i przechowywanych danych, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne, doświadczenie oraz wszelkie
niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Cena na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
a) za wydarzenie Usługa przeprowadzenia wydarzenia pn. „Mentoring grupowy” OPN-Tn …….. zł brutto (słownie: ……);
b) za wydarzenie Usługa przeprowadzenia wydarzenia pn. „Mentoring grupowy” - IP
Biskupiec …….. zł brutto (słownie: ……);
c) za wydarzenie Usługa przeprowadzenia wydarzenia pn. „Mentoring ze startupami” – OPN-T…….. zł brutto (słownie: ……);
d) za wydarzenie Usługa przeprowadzenia wydarzenia pn. „Mentoring ze startupami” – IP Biskupiec…….. zł brutto (słownie: ……).
2. Wykonawca wystawi łącznie 4 faktury:
a) OPNT – jedna faktura na Mentoring grupowy, jedna na mentoring ze startupami
b) IP w Biskupcu – jedna faktura na Mentoring grupowy, jedna na mentoring ze
startupami.
3. Określona cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
w szczególności: koszty wszystkich obowiązujących opłat i podatków, plus podatek VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty oraz wszystkie
koszty, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
4. Cena, o której mowa w § 4. ust. 1, nie ulegnie zmianie podczas trwania umowy.
5. Z tytułu wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie
wymienionych bezpośrednio w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia.
6. Faktury wystawione przez Wykonawcę, wskazywać będą numer umowy, z której wynika
płatność oraz nazwę przedmiotu umowy.
7. Wykonawca wystawi oddzielne faktury za każde z wydarzeń.
8. Nazewnictwo zastosowane w fakturach, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym
przez Zamawiającego w OPZ, umowie oraz w protokołach odbioru oraz Umowy.
9. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia są prawidłowo wystawione faktury VAT za
każde wydarzenie.
10. Zamawiający i Partner Zamawiającego zapłacą cenę sprzedaży przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionych faktur. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
11. Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 ro zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2018r.poz.62) oraz Zarządzenia
nr 241 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza mechanizm
podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W
związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w fakturze dla potrzeb
rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (
split payment).
12. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania dostępnej na stronie:
https://efaktura.gov.pl/
13. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury
w sposób niezgodny z ust. 6 - 9.

§5
Przedstawiciele stron
1.

Osoby odpowiedzialne za czynności koordynacyjne i współpracę pomiędzy Stronami przy
realizacji niniejszej umowy:
a) przedstawiciel
Zamawiającego:
Monika
Wadowska,
e-mail:
m.wadowska@opnt.olsztyn.pl; tel. 89 612 05 10
b) przedstawiciel Wykonawcy: ……………….., e-mail: ……………………, nr telefonu:
……………………………..
§6
Ochrona informacji poufnych

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich
przekazanych, udostępnionych lub ujawnionych mu przez Zamawiającego i MŚP informacji,
danych, dokumentów, w tym do ich zabezpieczenia przed utratą, zniekształceniem oraz
dostępem nieupoważnionych osób oraz zobowiązuje się, iż informacje te i dokumenty
zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione osobie trzeciej w trakcie trwania
Umowy oraz po jej ustaniu.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadamiania
Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych
przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy oraz zakazu o którym mowa w § 6 . ust. 1.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w wyniku niezgodnego z
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa przetwarzania powierzonych danych oraz
naruszenia zakazu poufności.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie, poza wykonywaniem niniejszej Umowy,
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie trwania Umowy lub po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11
ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§7
Prawa majątkowe

1.

Wykonawca przenosi na MŚP autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu umowy,
wykonanego w wyniku realizacji Umowy z chwilą ich przekazania MŚP, za
wynagrodzeniem określonym w § 4 ust. 1 Umowy bez ograniczenia co do terytorium, czasu,
ilości egzemplarzy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania
Umowy, w szczególności:
1) utrwalanie, wytwarzanie, trwałe oraz czasowe zwielokrotnianie w całości lub w
części jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek nośniku (w
tym: wprowadzanie do pamięci komputera, do systemów teleinformatycznych, do
sieci Internet oraz na stronach World Wide Web, zwielokrotnianie techniką
drukarską), również w zakresie, w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest

niezbędne
dla
wprowadzania,
wyświetlania,
odtwarzania,
stosowania,
zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania dokumentacji,
2) utrwalanie, wytwarzanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla
wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
dokumentacji w zakresie w jakim niezbędne jest jej zwielokrotnianie,
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub kopii dokumentacji,
4) publiczne rozpowszechnianie za pomocą elektronicznych nośników danych (cyfrowe
dyski optyczne, płyty kompaktowe, inne).
Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa powyżej uwzględnione jest w
wynagrodzeniu wskazanym w §4 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy został przez niego wykonany osobiście, nie
stanowi cudzego opracowania, przysługują mu pełne prawa majątkowe do przedmiotu
Umowy, który nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osoby trzeciej, a także, że
Wykonawca może rozporządzać prawami autorskimi do przedmiotu Umowy w zakresie
niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu
Umowy nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
4. Wykonawca przenosi na MŚP – obok majątkowych praw autorskich – wyłączne prawo
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu Umowy (w
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), w tym Wykonawca
zezwala MŚP na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji przedmiotu Umowy - w
zakresie i na polach eksploatacji określonych w § 7 ust. 1 powyżej.
5. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili podpisania niniejszej Umowy
pola eksploatacji związanego z korzystaniem z przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od MŚP pisemnego oświadczenia,
nieodpłatnie przenieść na MŚP majątkowe prawa autorskie do przedmiotu Umowy na
wskazanym polu eksploatacji.
6. MŚP nabywa własność do przedmiotu Umowy, powstałej w związku z wykonaniem Umowy,
niezależnie czy jest ono autorstwa Wykonawcy bądź innych osób z nim współpracujących w
ramach wykonania niniejszej Umowy.
7. Wykonawca udziela zgody MŚP na czynienie dowolnych zmian w przedmiocie Umowy.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których je utrwalono.
9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wskazujących, iż przedmiot Umowy
narusza prawa tych osób, w szczególności przysługujące tym osobom, lub ich następcom
prawnym autorskie prawa majątkowe lub/i osobiste, Zamawiający lub MŚP poinformuje
Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na
celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane.
Zamawiający oraz MŚP nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia, o których mowa w
niniejszym ustępie.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z autorskich praw osobistych do przedmiotu
Umowy, o których mowa w art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) względem
Zamawiającego i MŚP.
11. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać względem MŚP oraz jego następców prawnych z

uprawnień, o których mowa w art. 56, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz.
1191).
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na MŚP autorskich praw majątkowych do przedmiotu
Umowy wytworzonej w ramach wykonania niniejszej Umowy.
§8
Kary umowne
1.

2.

3.
4.
5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 30% ceny określonej w §3 ust. 1;
1.2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego
w §2 ust. 2 w wysokości 1% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy;
1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w rękojmi w wysokości 2% ceny
określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wady.
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym
w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek
w wysokości ustawowej.
Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć
30% ceny określonej w § 3 ust. 1.
§9
Warunki odstąpienia od umowy

Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub w części:
1.1. gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności;
1.2. gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy,
w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy
przedmiotu umowy, określonego w §2 ust 2 lub w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w
ramach gwarancji lub rękojmi w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie
oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy pomimo
wezwania przez Zamawiającego do jej nienależytego wykonywania.
1.

§ 10
Zmiany w umowie
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następującym zakresie:
1.1. termin wykonania:
a) ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem
umowy, np. działanie siły wyższej,
b) ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności,
c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
1.2. przekształcenie formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy lub wynikających z
następstwa prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1.3. płatność w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody za
wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1, strony ustalają nowy
termin realizacji przedmiotu umowy i sporządzają stosowny aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.2. - 1.3. strony
sporządzają stosowny aneks do umowy.
Zmiany Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia tych zmian.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
§11
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden dla startupu.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. Zaproszenie wraz z załącznikami;

WYKONAWCA

2. Oferta Wykonawcy;
3. Porozumienie o zachowaniu poufności.

