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Nr postępowania: 6/PN/ZP/2016
Załącznik nr 4 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …. …… .2016 r. w Olsztynie
pomiędzy:
Gminą Olsztyn/ Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym
z siedzibą w 10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 2,
posiadającym nr NIP: 7393862209 oraz nr REGON: 281524001,
reprezentowanym przez Dyrektora - Wojciecha Samulowskiego
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Anny Golon
zwanym w treści umowy „Zamawiającym",
a
……….……………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………………
posiadającym nr NIP……………………. , REGON: …………………….., KRS ……………………..
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą"
zwanych w treści umowy łącznie „Stronami Umowy”
o następującej treści:
Niniejsza Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. Poz. 2164 z późn. zm.).
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja usług informatyczno-programistycznych i/lub usług zakresu grafiki
komputerowej w zakresie zadania nr …………………………… (wskazać właściwy nr zadania) na rzecz przedsiębiorstw
typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla
nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, w tym zakres obowiązków Wykonawcy, określają następujące
dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 1 do Umowy,
2) Oferta Wykonawcy złożona w dniu ……………………………………………… – załącznik nr 2 do Umowy,
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności,
bezstronnie i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowego
wykonywania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub
utrudniające wykonanie obowiązków określonych Umową.
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług i/lub dostaw (wskazać właściwe)
objętych przedmiotem niniejszej Umowy.
7. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w całości lub części) na
osoby trzecie.
§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……………………………………………………………………………………….…………….
(w zależności od zadania przywołać właściwy termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ). Przesłanki
umożliwiające wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 zostały określone w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.
§ 3. Warunki realizacji umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje zakres zadań szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszej
Umowy.
2. W ramach prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie współpracował z osobami
upoważnionymi do reprezentowania przedsiębiorstw typu startup oraz przydzielonymi im w ramach Projektu
opiekunami.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować postępy oraz rezultaty prac z przedstawicielami
przedsiębiorstw typu startup. Konsultacje te muszą być udokumentowane wiadomościami e-mail lub protokołami
z rozmów bezpośrednich.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do weryfikacji rezultat swoich prac i/lub projekty graficzne opracowanych
materiałów. Zamawiającemu, w tym przedstawicielom przedsiębiorstw startup oraz ich opiekunom, przysługuje
prawo do zgłoszenia uwag oraz prawo do żądania wniesienia określonych zmian wg. ich zaleceń
i oczekiwań. Uzgodnienia w niniejszym zakresie odbywać się będą podczas bezpośrednich spotkań w siedzibie
Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego, telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez e-mail. Wszelkie
propozycje zmian zostaną oficjalnie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną poprzez e-mail. Wykonawca
w przypadku otrzymania uwag lub propozycji zmian (poprawek) każdorazowo zobowiązany jest do ich
wprowadzenia/ zastosowania w terminie do 3 dni roboczych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu prac, a Wykonawca zobowiązuje się poinformować
Zamawiającego o ich postępie. W zakresie zdania nr 5, 6, 7 Wykonawca zobowiązany jest do składania w formie
elektronicznej (e-mail) dziennych raportów podsumowujących postęp prac, przez cały okres realizacji przedmiotu
Umowy.
7. W zakresie zadania nr 5, w części zamówienia dotyczącego testowania aplikacji, Wykonawca zobowiązany jest
do oddelegowania swoich pracowników do siedziby Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wszelkie
prace w tym zakresie będą odbywały się pod ścisłym nadzorem przedstawicieli przedsiębiorstwa na rzecz, którego
świadczone są usługi objęte niniejszą Umową.
8. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu Umowy, zapewnia dyspozycyjność swoich pracowników w zakresie
udzielania konsultacji dotyczących realizowanych usług przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Dyspozycyjność
rozumiana jest jako gotowość do kontaktów telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telekonferencji lub przy użyciu programów do zarządzania projektami w godzinach od 08:00 do 18:00.
9. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu Umowy, zapewnia dyspozycyjność swoich pracowników w zakresie
udzielania konsultacji oraz zapewnienia wsparcia technicznego i merytorycznego, co najmniej dwa razy
w tygodniu, realizowanych w siedzibie Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Czas trwania konsultacji
uzależniony będzie od bieżących potrzeb oraz problemów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
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§ 4. Wynagrodzenie i warunki rozliczeń.
1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Zadanie nr …. (Przywołać właściwy nr zadania)
wartość netto: ……………………………………………………… (słownie: …………………………………………………………. 00/100 zł.)
wartość brutto: ……………………………………………………… (słownie: …………………………………………………………. 00/100 zł.)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy, w tym przeniesienie na przedsiębiorstwo typu startup, całości autorskich praw
majątkowych.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru potwierdzający terminowe oraz zgodne z Umową
wykonanie przedmiotu Umowy, podpisany przez Wykonawcę, przedstawiciela przedsiębiorstwa typu startup oraz
przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną
dokumentację techniczną dotyczącą zrealizowanego przedmiotu Umowy, tj. analizy oraz protokoły, jeśli zostały
wypracowane w toku realizacji zamówienia.
4. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę
w fakturze VAT.
6. Za dzień zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać na rzecz Wykonawcy wszelkich płatności wynikających z tytułu realizacji
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, w których następuje brak dostępności na rachunku bankowym
Zamawiającego środków na finansowanie działań realizowanych w projekcie o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
Opóźnienie płatności wynikające ze zwłoki w otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych na realizację
projektu od Lidera projektu, tj. Gminy Miasto Białystok/ Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, nie
będzie przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy.
8. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 5. Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy, w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;
2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;
3) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 3 ust. 5 dotyczących obowiązku
wprowadzenia przez Wykonawcę wymaganych zmian lub uwag (poprawek) w wysokości 0,5% wartości
brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
4) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 11 ust. 4 lit. c) i d) w wysokości 0,5% wartości
brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
5) w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności naruszenia obowiązków określonych
w § 3 Umowy, w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej Umowie,
Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej,
z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 7.
3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne mogą być potracone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

3

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylińskiego 2
tel. + 48 89 612 05 00, e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl
www.opnt.olsztyn.pl

§ 6. Przedstawiciele stron Umowy
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie
Zamawiającego jest: Magdalena Ben-Rynkiewicz, tel. (89) 612 05 05, e-mail: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie
Wykonawcy jest: ………………………………., tel. ………………………, e-mail: ………………………
3. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie prac objętych niniejszą Umową
bez konieczności aneksowania Umowy.
§ 7. Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że jest autorem utworów wytworzonych w ramach świadczenia usług na podstawie
niniejszej Umowy i przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tych utworów.
2. W ramach ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca z dniem zapłaty całego należnego
Wykonawcy wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworu tak
jako całości jak i poszczególnych jego części składowych w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późn. zm.), powstałego w ramach realizacji
przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na
wszystkich znanych, w dniu zawarcia niniejszej Umowy, polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
3) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
4) tworzenie nowych funkcjonalności utworu
3. Wykonawca udziela zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również
do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony.
5. Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników (dyski, płyty CD, płyty DVD itp.), na których
utrwalono dokumentację, programowanie w tym także oprogramowanie narzędziowe.
§ 8. Zasady ochrony informacji poufnych
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, jakie uzyskał
w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których
powziął wiadomość lub podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub
objętymi ochroną.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub
uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę ma traktować
jako objętą tajemnicą.
4. W trakcie realizacji Umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do wskazania
Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
5. Każda ze Stron Umowy obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez
względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną Umowy.
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6. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych i przechowywanych
danych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§9. Warunki odstąpienia od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy
2) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności
w razie:
a) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy,
b) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy przed upływem terminu zakończenia
realizacji Umowy,
3) w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego
zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 i 3 Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa
odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. W dniu odstąpienia od Umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa
pokrewne do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, chyba, że Zamawiający uzna i oświadczy,
iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia.
§10. Zmiany Umowy
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej,
tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie
terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski
żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych prac;
2) nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji,
mimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
W przedstawionym powyżej przypadku wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji
zamówienia.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy osób realizujących przedmiot Umowy. Warunkiem
dokonania zmiany umowy w niniejszym zakresie jest obligatoryjne wykazanie przez Wykonawcę, że nowe
osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy, posiadają równoważne kwalifikacje, o których mowa
szczegółowo w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
4. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna.
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§11. Gwarancja jakości, rękojmia za wady
1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres
……………….. (wskazać liczbę miesięcy określoną przez Wykonawcę w formularzu oferty).
2. Okres rękojmi za wady pozostaje równy okresowi gwarancji jakości wskazanemu w ust. 1. Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do skorzystania z rękojmi za wady niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
3. Bieg terminów określonych w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 4
ust. 3 Umowy.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia:
a) prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie dostarczonych i wytworzonych produktów/ opracowanych
systemów: ……………………………………………….……………….. (przywołać prawidłową nazwę przedmiotu Umowy),
b) nieodpłatne usuwanie zdiagnozowanych awarii i usterek podczas użytkowania, dostarczonych
i wytworzonych produktów/ opracowanych systemów: ………………………………………………………….. (przywołać
prawidłową nazwę przedmiotu Umowy),
c) czas reakcji na usunięcie awarii i/ lub usterek wynoszący …………………… (wskazać liczbę czas reakcji
określony przez Wykonawcę w formularzu oferty) od momentu powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego drogą elektroniczną poprzez e-mail, fax lub telefonicznie.
d) czas naprawy awarii i/ lub usterek do 7 dni liczonych od ustalenia i zdiagnozowania przyczyny awarii i/lub
usterki przez Wykonawcę.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie wytyczne i zasady dotyczące realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi
właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Strony Umowy w pierwszej kolejności będą dążyły do
polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
§12. Załączniki do umowy
1. Załącznikami do Umowy są:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………………………………
Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Wszystkie załączniki wymienione w ust. 1 stanową integralną część niniejszej Umowy.
Zamawiający

Wykonawca

…………………………………………

……………………………………….

6

