Umowa o świadczenie usług przez Analityka w ramach realizacji projektu pn.
„besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”
zawarta w dniu dd.mm.rrrr r. w Warszawie pomiędzy:
Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287417, której dokumentacja
rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 1132687365, kapitał zakładowy w wysokości
500.000,00 PLN, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pawła Pisarczyka – Prezesa Zarządu
Mariusza Stusińskiego – Wiceprezesa Zarządu
a
w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
imię nazwisko zamieszkałą/ym w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, posiadającą/ym PESEL: 00000000000, NIP: 0000000000, prowadzącą/ym działalność gospodarczą
pod firmą firma przedsiębiorcy w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, działającą/ym osobiście / reprezentowaną/ym przez imię
nazwisko na podstawie oznaczenie pełnomocnictwa
w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej
imię nazwisko zamieszkałą/ym w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, posiadającą/ym PESEL: 00000000000, NIP: 0000000000, prowadzącą/ym działalność gospodarczą
pod firmą firma przedsiębiorcy w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, działającą/ym osobiście / reprezentowaną/ym przez imię nazwisko na podstawie oznaczenie
pełnomocnictwa
oraz
imię nazwisko zamieszkałą/ym w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, posiadającą/ym PESEL: 00000000000, NIP: 0000000000, prowadzącą/ym działalność gospodarczą
pod firmą firma przedsiębiorcy w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, działającą/ym osobiście / reprezentowaną/ym przez imię nazwisko na podstawie oznaczenie
pełnomocnictwa
działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą nazwa spółki cywilnej w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer
budynku numer lokalu, kod pocztowy miejscowość, posiadającej NIP: 0000000000, zwanymi dalej
„Wykonawcą”
w przypadku Wykonawców będących spółkami handlowymi
nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość, ul. nazwa ulicy numer budynku numer lokalu, kod pocztowy
miejscowość, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000000000, posiadającą NIP: 0000000000, kapitał zakładowy w wysokości 0,00 PLN (informacja o wysokości
kapitału zakładowego dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
imię nazwisko – funkcja

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) łącznie
„Stronami”, a każdy z osobna – „Stroną”.

Zważywszy, że:






Zamawiający jest beneficjentem projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami
energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi
Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej jako „Projekt”) i zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji Projektu (dalej jako „Umowa o
Dofinansowanie”);
w ramach realizacji Projektu Zamawiający ogłosił Zapytanie Ofertowe nr 10/2017 (dalej jako
„Zapytanie Ofertowe”) i przeprowadził w oparciu o nie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosownie
do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
postępowanie (dalej jako „Postępowanie”) o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług przez
Analityka w ramach realizacji projektu pn. besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami
energetycznymi” (dalej jako „Zamówienie”);
oferta na realizację Zamówienia złożona przez Wykonawcę w ramach Postępowania, stanowiąca
załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako „Oferta”), została przez Zamawiającego wybrana jako
najkorzystniejsza,

Strony postanawiają, co następuje.
1.

PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi określone w
załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „Usługi”) w zamian za
wynagrodzenie określone w punkcie 5 Umowy.

2.

ZASADY REALIZACJI UMOWY
2.1.

Wykonawca zobowiązuje się, że Usługi świadczone będą wyłącznie przez osobę wskazaną w
Ofercie, posiadającą wiedzę i doświadczenie określone w pkt. 5.2.2 Zapytania Ofertowego, tj.
imię nazwisko (dalej jako „Analityk”), tel. 0048000000000 (do uzupełnienia przy zawieraniu
Umowy), email: do uzupełnienia przy zawieraniu Umowy. Zmiana danych kontaktowych Analityka
nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga poinformowania Kierownika
Projektu o jej dokonaniu, wraz z podaniem nowych danych kontaktowych Analityka.

2.2.

Wykonawca zobowiązuje się, że rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi w terminie liczba (zgodnie
z Ofertą) dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

2.3.

Wykonawca zobowiązuje się, że w każdym miesiącu obowiązywania Umowy Usługi świadczone
będą w siedzibie Zamawiającego w wymiarze co najmniej liczba (zgodnie z Ofertą)% całkowitej
miesięcznej liczby godzin świadczenia Usług.

2.4.

Wykonawca zobowiązuje się, że Usługi świadczone będą:
2.4.1

zgodnie z postanowieniami Umowy, Umowy o Dofinansowanie oraz obowiązującymi
przepisami prawa;

2.4.2

z zachowaniem najwyższego poziomu staranności;

2.4.3

w wymiarze nie przekraczającym 184 godzin zegarowych miesięcznie. Wykonawca może
świadczyć Usługi w dodatkowym, w stosunku do określonego w zdaniu poprzednim,
wymiarze godzin wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności lub na uprzedni wniosek Zamawiającego
wyrażony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.5.

Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części przedmiotu Umowy osobie trzeciej
bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

2.6.

Wszelkie informacje lub wątpliwości związane ze świadczeniem Usług Wykonawca zobowiązuje
się – odpowiednio – przekazywać lub konsultować z kierownikiem Projektu (dalej jako
„Kierownik Projektu”), panem do uzupełnienia przy zawieraniu Umowy, tel. 0048000000000 (do
uzupełnienia przy zawieraniu Umowy), email: do uzupełnienia przy zawieraniu Umowy. Zmiana
Kierownika Projektu lub jego danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej
skuteczności wymaga poinformowania o jej dokonaniu Wykonawcy, wraz z podaniem nowych
danych Kierownika Projektu.

2.7.

Decyzje Kierownika Projektu są dla Wykonawcy wiążące.

2.8.

Wykonawca zobowiązuje się, że Usługi będą świadczone w miejscu zapewniającym należytą
realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności – zgodnie z pkt. 2.3 Umowy – w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku świadczenia Usług w siedzibie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się korzystać z udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeń zgodnie z ich
przeznaczeniem, obowiązującymi w tym zakresie w przedsiębiorstwie Zamawiającego zasadami
oraz wyłącznie w celu należytego świadczenia Usług.

2.9.

W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego jakiegokolwiek sprzętu,
oprogramowania lub systemów informatycznych, Wykonawca zobowiązuje się korzystać z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w tym zakresie w przedsiębiorstwie
Zamawiającego zasadami oraz wyłącznie w celu należytego świadczenia Usług.

2.10.

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Kierownikowi Projektu, w formie uzgodnionej przez
Strony, miesięczne raporty ze świadczenia Usług, określające w szczególności:

2.11.

2.10.1

wymiar godzin, w jakim Wykonawca świadczył Usługi w miesiącu objętym danym
raportem;

2.10.2

zakres Usług, które zgodnie z Umową powinny zostać wykonane w miesiącu objętym
danym raportem;

2.10.3

zakres Usług, które faktycznie zostały wykonane w miesiącu objętym danym raportem,
oraz terminu zakończenia realizacji poszczególnych prac w ramach tego zakresu Usług;

2.10.4

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub opóźnień w realizacji
jakichkolwiek Usług – opis wdrożonych lub planowanych do wdrożenia działań
zaradczych.

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Kierownikowi Projektu raporty, o których mowa w 2.10
Umowy, w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy. W terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania danego raportu Kierownik Projektu poinformuje Wykonawcę
o jego akceptacji albo zgłosi Wykonawcy uwagi do treści raportu, które Wykonawca zobowiązany
będzie niezwłocznie uwzględnić i ponownie przekazać Kierownikowi Projektu raport do
akceptacji. Nieprzekazanie Wykonawcy jakichkolwiek uwag do treści raportu w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z jego akceptacją przez Kierownika Projektu.

2.12.

2.13.

3.

Niezależnie od zobowiązań określonych w pkt. 2.10 – 2.11 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do:
2.12.1

zwracania się do Zamawiającego o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do
należytego świadczenia Usług;

2.12.2

niezwłocznego informowania, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, o
aktualnie wykonywanych pracach w ramach świadczenia Usług;

2.12.3

niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na należyte świadczenie Usług.

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
należytego świadczenia przez niego Usług, w tym w szczególności do:
2.13.1

niezwłocznego przekazywania Wykonawcy, z własnej inicjatywy lub na jego wniosek,
informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do należytego
świadczenia Usług;

2.13.2

udostępniania Wykonawcy sprzętu, oprogramowania, systemów informatycznych lub
pomieszczeń niezbędnych do należytego świadczenia Usług.

PRAWA AUTORSKIE
3.1.

W przypadku stworzenia przez Wykonawcę, w ramach świadczenia Usług, jakiegokolwiek utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. w Dz.
U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na
Zamawiającego – każdorazowo z chwilą stworzenia danego Utworu i w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w punkcie 5 Umowy – całości autorskich praw majątkowych do Utworu na
wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji:
3.1.1

3.1.2

w przypadku Utworu niebędącego programem komputerowym:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. b)
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

w przypadku Utworu będącego programem komputerowym:
a)

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek
środkami lub w jakiejkolwiek formie;

b)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
Utworze;

c)

rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, Utworu lub jego kopii,

jak również prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do
opracowań Utworu na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji.

4.

5.

6.

3.2.

W przypadku stworzenia przez Wykonawcę Utworu będącego programem komputerowym,
Wykonawca zobowiązany jest – wraz z przekazaniem takiego Utworu Zamawiającemu –
przekazać ATDS jego kod źródłowy.

3.3.

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego – z chwilą przekazania
Zamawiającemu Utworu i ramach wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 5 Umowy – prawa
własności nośników, na których Utwór został utrwalony i przekazany ATDS, o ile przekazanie
następuje w formie fizycznej, a nie poprzez udostępnienie Utworu w systemie informatycznym (w
tym poprzez umożliwienie jego pobrania).

3.4.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego, jak również
względem jego następców prawnych pod jakimkolwiek tytułem, autorskich praw osobistych do
Utworów.

GWARANCJA NA USŁUGI
4.1.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 5 Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu liczba (zgodnie z Ofertą) – miesięcznej gwarancji na wykonane Usługi. Okres
gwarancji wskazany w zdaniu poprzednim rozpoczyna się w dacie zaakceptowania przez
Kierownika Projektu raportu, o którym mowa w pkt. 2.10 Umowy, za ostatni miesiąc świadczenia
Usług na podstawie Umowy.

4.2.

W ramach gwarancji na Usługi Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu, na jego
żądanie, konsultacji i wyjaśnień w zakresie prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie
Umowy.

WYNAGRODZENIE
5.1.

Z tytułu należytego świadczenia Usług w danym miesiącu obowiązywania Umowy, Zamawiający
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości stanowiącej iloczyn
liczby godzin świadczenia Usług w tym miesiącu, określonej w zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu raporcie, o którym mowa w pkt. 2.10 Umowy, oraz stawki za jedną godzinę świadczenia
Usług w wysokości 0,00 (zgodnie z Ofertą) PLN (słownie: złote słownie złotych grosze
liczbowo/100) netto. Do wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, doliczony
zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5.2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.1 Umowy, płatne będzie każdorazowo z dołu, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy w tej fakturze wskazany. Przez
prawidłowo wystawioną fakturę VAT Strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z
obowiązującymi przepisami po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu raportu, o którym
mowa w pkt. 2.10 Umowy, za dany miesiąc świadczenia Usług.

5.3.

Za datę zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5.1 Umowy, Strony zgodnie uznają datę
zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Zamawiającego.

5.4.

Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług o numerach
identyfikacji podatkowej wskazanych w komparycji Umowy.

POUFNOŚĆ
6.1.

Z zastrzeżeniem pkt. 6.2 Umowy, przez „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje
uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z przygotowaniem do realizacji lub

realizacją Umowy, niezależnie od formy ich ujawnienia (ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w
inny sposób) oraz niezależnie od tego, czy zostały one oznaczone jako „poufne”. Informacje
Poufne obejmują w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
dotyczące przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, w tym w szczególności informacje dotyczące: posiadanego doświadczenia, knowhow, własności intelektualnej, własności przemysłowej, zasobów ludzkich, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, produktów (w tym oprogramowania) lub usług, umów, negocjacji, kontaktów
biznesowych, klientów, analiz, prognoz biznesowych, prac rozwojowych, prac projektowych,
procesów sprzedażowych, procesów wytwórczych, planów marketingowych lub planów
biznesowych.
6.2.

Informacje Poufne nie obejmują informacji, które w dacie zawarcia Umowy są ujawnione do
wiadomości publicznej, oraz informacji, które po dacie zawarcia Umowy zostaną ujawnione do
wiadomości publicznej w wyniku zdarzeń innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przez Wykonawcę Umowy.

6.3.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy, jak również w okresie pięciu lat
od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia na jakiejkolwiek podstawie:
6.3.1

zachować Informacje Poufne w tajemnicy oraz chronić Informacje Poufne przed ich
ujawnieniem osobom trzecim z dołożeniem co najmniej takiego samego poziomu
staranności, jakiego Wykonawca dokłada celem ochrony własnych informacji poufnych,
nie niższego jednak niż uzasadniony charakterem tych informacji;

6.3.2

wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytej realizacji Umowy;

6.3.3

nie kopiować, modyfikować lub opracowywać Informacji Poufnych w całości lub w
części, chyba że będzie to niezbędne do należytej realizacji Umowy, przy czym każda
stworzona kopia, modyfikacja lub opracowanie Informacji Poufnych stanowi Informację
Poufną.

6.4.

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdym przypadku
niezgodnego z Umową ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych oraz dołożyć wszelkich
starań w celu usunięcia skutków takiego ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych.

6.5.

Wykonawca może zostać zwolniony z obowiązków określonych w pkt. 6.3 Umowy wyłącznie:
6.5.1

w przypadku uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody
Zamawiającego – w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie;

6.5.2

na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego
orzeczenia właściwego sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji
publicznej – w zakresie wskazanym – odpowiednio – w tych przepisach, orzeczeniu lub
decyzji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
Zamawiającego o tym zakresie (o ile takie poinformowanie nie będzie zabronione na
podstawie przedmiotowych przepisów, orzeczenia lub decyzji) oraz w uzasadnionych i
dopuszczalnych przepisami prawa granicach współdziałać z Zamawiającym w celu
uniknięcia lub co najmniej zminimalizowania negatywnych skutków ujawnienia lub
innego rodzaju wykorzystania Informacji Poufnych.

6.6.

Informacje Poufne, jak również wszelkie ich kopie, modyfikacje lub opracowania, stanowią
wyłączną własność Zamawiającego.

6.7.

Na podstawie Umowy Zamawiający nie przenosi na Wykonawcę jakichkolwiek praw (w tym nie
udziela jakichkolwiek licencji) do Informacji Poufnych.

6.8.

7.

8.

Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego pkt. 6.8 Umowy, niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, po zakończeniu realizacji Umowy z jakiejkolwiek przyczyny i na jakiejkolwiek
podstawie lub otrzymaniu od Zamawiającego żądania w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje
się zwrócić Zamawiającemu wszystkie nośniki Informacji Poufnych, w których jest posiadaniu, z
zastrzeżeniem, że w przypadku Informacji Poufnych zapisanych w systemach teleinformatycznych
należących do Wykonawcy lub będących pod kontrolą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest
nieodwracalnie usunąć takie Informacje Poufne, uniemożliwiając ponowny dostęp do nich, oraz
złożyć Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca może zachować po jednej kopii tych Informacji Poufnych, które są mu
niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa lub w celu wykazania należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1.

Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień Umowy, Strony ponoszą względem siebie
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach
ogólnych.

7.2.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie świadczy Usług lub świadczy
je nienależycie, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w formie pisemnej, do podjęcia należytego
świadczenia Usług w określonym terminie, wskazując jednocześnie zakres oczekiwanego od
Wykonawcy działania. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w przedmiotowym
wezwaniu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i potrącenia z należnego Wykonawcy na
podstawie Umowy wynagrodzenia kary umownej w wysokości ośmiokrotności stawki za jedną
godzinę świadczenia Usług wskazanej w pkt. 5.1 Umowy za każdy dzień nieświadczenia lub
nienależytego świadczenia Usług. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w zdaniu
poprzednim, naliczonych za dany miesiąc świadczenia Usług nie przekroczy każdorazowo
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy za przedmiotowy miesiąc
świadczenia Usług. Kary umowne, o których mowa w pkt. 7.2 Umowy, naliczane będą najpóźniej
w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu, w którym zaistniała podstawa do ich
naliczenia. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

7.3.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie
Umowy na jakiejkolwiek podstawie pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Stron z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w okresie, gdy Umowa obowiązywała.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
8.1.

Umowa wchodzi w życie w dacie jej zawarcia i obowiązuje do dnia 20.12.2018 r.

8.2.

Z zastrzeżeniem pkt. 8.4 Umowy, każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 –
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

8.3.

W przypadku rażącego lub powtarzającego się niewykonywania lub nienależytego wykonywania
zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może rozwiązać Umowę
ze skutkiem natychmiastowym.

8.4.

Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania
realizacji Projektu z jakichkolwiek przyczyn i na jakiejkolwiek podstawie.

8.5.

Rozwiązanie Umowy na jakiejkolwiek podstawie wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

9.

8.6.

Niezależnie od wygaśnięcia Umowy, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia otrzymanego na
podstawie Umowy, zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, czynnie uczestniczyć w
kontrolach i audytach związanych z realizacją Projektu przeprowadzanych zgodnie z Umową o
Dofinansowanie.

8.7.

W przypadku wygaśnięcia Umowy na jakiejkolwiek podstawie Wykonawca zobowiązany jest do
rozliczenia się z udostępnionych mu przez Zamawiającego: sprzętu, oprogramowania, systemów
informatycznych oraz pomieszczeń, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w
przedsiębiorstwie Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach
jego danych, które wskazane są w komparycji Umowy.

9.2.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.

9.3.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne
w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jego nieważność lub
nieskuteczność pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień
Umowy. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia negocjacji
mających na celu zastąpienie takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia
postanowieniem ważnym i skutecznym, a przy tym jak najwierniej oddającym pierwotny zamiar
biznesowy Stron.

9.4.

Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób
określony w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty jego zaistnienia, każda ze Stron będzie
mogła poddać go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

9.5.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.6.

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany Umowy w zakresie zmiany terminu jej
realizacji, gdy potrzeba dokonania takiej zmiany jest następstwem:

9.7.

9.8.

9.6.1

zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu Umowy;

9.6.2

zmiany okresu realizacji lub rozliczenia Projektu;

9.6.3

zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć w dacie zawarcia Umowy.

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
9.7.1

załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia;

9.7.2

załącznik nr 2 do Umowy – Oferta.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca

