Wzór
Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr XX/XX/2017/POIR

zawarta w dniu ……………………………………. 2017 r. w …………………………. pomiędzy:
…………………..

…………………...

z

siedzibą

w

………………

(XX-XXX)

przy

ul. ……………………., NIP: XXXXXXXXXX, REGON: XXXXXXXXX posiadającą kapitał
zakładowy

w

wysokości

XXXXX

zł

(słownie:

……………………………

złotych),

reprezentowaną przez: …………………… – ………………….., zwaną dalej "Zleceniodawcą",
a
…………………..

…………………...

z

siedzibą

w

………………

(XX-XXX)

przy

ul. ……………………., NIP: XXXXXXXXXX, REGON: XXXXXXXXX posiadającą kapitał
zakładowy

w

wysokości

XXXXX

zł

(słownie:

……………………………

złotych),

reprezentowaną przez: …………………… – ………………….., zwaną dalej "Zleceniobiorcą",
Zarówno Zleceniodawca, jak i Zleceniobiorca mogą być określani w treści umowy „Stronami”
lub „Stroną”

§.1 Przedmiot Umowy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować proinnowacyjne usługi doradcze wskazane
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, na warunkach
określonych w treści niniejszej umowy.
2. Usługi opisane w Załączniku nr 1 są zgodne ze szczegółowym zakresem usługi oferowanej
przez Zleceniobiorcę określonym w Fiszce oferty usługowej Ośrodka Innowacji w ramach
systemu akredytacji udzielonej przez Ministerstwo Rozwoju do świadczenia usług
doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.
3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią Regulaminu konkursu nr 1
z 2016 roku, w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś

priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie
2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

§.2 Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w zakresie poszczególnych zadań w terminach
nie późniejszych, niż wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
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2. Termin realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy terminu realizacji projektu określonego
w umowie o dofinansowanie, o której mowa w §.9 pkt. 1.
3. Odbiór

rezultatów

poszczególnych

zadań

zrealizowanych

przez

Zleceniobiorcę,

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi poprzez podpisanie protokołów
zdawczo-odbiorczych.

§.3 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotowej Umowy
wynosi XXXXXX,- PLN netto (słownie: ………………………………………………… złotych)
i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających swoją
wysokością wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację konkretnego zadania lub zadań
określonych treścią Załącznika nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane, po
dokonaniu protokolarnego odbioru rezultatów wykonania poszczególnych zadań przez
Zleceniobiorcę zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.
3. Płatności za wynagrodzenie regulowane będą przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez
Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca ma prawo zakwestionowania prawidłowości przedstawionych dokumentów
finansowych, o czym niezwłocznie zawiadamia Zleceniobiorcę. Do czasu wyjaśnienia
wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanych dokumentów
finansowych będzie wstrzymane, bez skutków finansowych dla Zleceniodawcy i bez prawa
do odsetek ze strony Zleceniobiorcy za czas do dnia akceptacji formalno-rachunkowej
dokumentów.
5. Zleceniodawca nie będzie ponosił żadnych innych kosztów w stosunku do Zleceniobiorcy
związanych z wykonaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy.

§.4 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. W przypadku uchybienia przez Zleceniobiorcę terminowi realizacji zadania (zadania
i odpowiadające im terminy wykonania określono w Załączniku nr 1 do Umowy)
Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wartości
tego zadania, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy kar umownych w wysokości do
100% wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego
wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.
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3. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym
zakresie przesłanki ich naliczania.
4. Niezależnie od kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu Zleceniobiorca
jest zobowiązany na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty
Zleceniodawcy odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych,
wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§.5 Oświadczenia i obowiązki Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca oświadcza, że w zakresie świadczenia usług określonych w § 1 jest
podmiotem profesjonalnym i posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponuje
odpowiednią kadrą do należytego wykonania przedmiotowych usług.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji
Umowy oraz do wykonania czynności określonych w niniejszej Umowie z należytą
starannością i w tym zakresie ponosi względem Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność.
3. Zleceniobiorca świadczył będzie usługi określone niniejszą Umową z wykorzystaniem
własnego sprzętu i materiałów lub też ze sprzętu i materiałów należących do
Zleceniodawcy, w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami.

§.6 Prawa autorskie
1. Strony postanawiają, iż Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeniesienia na
Zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów wykonanych
w związku z wykonywaniem zadań w ramach niniejszej umowy na wszelkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności:
a) utrwalania przedmiotowych utworów dowolną techniką, w tym techniką druku,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką
cyfrową,
b) zwielokrotnienia przedmiotowych utworów, w tym techniką druku, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,
c) wprowadzenia przedmiotowych utworów do pamięci komputera,
d) wprowadzenia egzemplarzy przedmiotowych utworów do obrotu,
e) użyczenia egzemplarza przedmiotowych utworów,
f) najmu egzemplarza przedmiotowych utworów,
g) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i reemitowania
przedmiotowych utworów,
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h) publicznego udostępnienia przedmiotowych utworów w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
i)

wprowadzenia i publicznego udostępnienia przedmiotowych elementów graficznych
(ikon) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę prawo do udzielania
zezwoleń

na

korzystanie

i

rozporządzanie

opracowaniem

wszystkich

utworów

wykonanych w związku z niniejszą umową (tj. prawo zezwalania na wykonanie zależnego
prawa autorskiego) w zakresie wszystkich pół eksploatacji określonych w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz prawa do udzielania zezwoleń na korzystnie i rozporządzanie
opracowaniem przedmiotowych utworów, o którym to prawie mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu następuje z chwilą ustalenia danego utworu w jakiejkolwiek postaci.
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
oraz prawa do udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem
przedmiotowych utworów nie jest terytorialnie ograniczone: obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich innych państw.
5. Strony postanawiają, iż przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich następuje pod tytułem darnym, a Zleceniobiorca zrzeka się wszelkich
roszczeń związanych z przeniesieniem tychże praw na Zleceniodawcę.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu osobistych
praw autorskich do utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie w sposób
ograniczający Zleceniodawcę w wykonywaniu przysługujących jej praw, a w szczególności
w sposób ograniczający komercyjne wykorzystanie przedmiotowych utworów.
7. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z treścią niniejszego
paragrafu,

Zleceniobiorcy

nie

przysługuje

dodatkowe

wynagrodzenie

ponad

wynagrodzenie określone w § 3 Umowy.
8. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zleceniodawcy,
Strony sporządzą do niniejszej Umowy pisemny aneks, dodając postanowienie, na mocy
którego Zleceniobiorca przeniesie na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do tego
pola eksploatacji bezpłatnie lub za zapłatą kwoty, która nie może być wyższa niż 5%
wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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9. Zleceniobiorca zezwala Zleceniodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
a także na wykorzystanie rezultatów zadań zrealizowanych przez Zleceniodawcę
w ramach przedmiotowej Umowy bez podawania nazwy Zleceniobiorcy.
10. Prawa o jakich mowa w ust. 2 Zleceniodawca może przenosić na inne podmioty lub
udzielać im wyłącznych lub niewyłącznych licencji w pełnym zakresie posiadanych praw
autorskich, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Zleceniobiorcy.

§.7 Oświadczenia i obowiązki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia współpracy i wsparcia pracowników
Zleceniobiorcy w kwestiach uzgodnionych przez Strony niniejszej Umowy, a dotyczących
świadczenia przedmiotowych usług.
2. Zleceniodawca

zobowiązuje

się

do

zapewnienia

pracownikom

Zleceniobiorcy

oddelegowanym do świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy,
koniecznego dostępu do źródeł informacji, produktów i dokumentów niezbędnych do
prawidłowego i należytego świadczenia przedmiotowych usług, w zakresie, w jakim
Zleceniodawca dysponuje takimi produktami, dokumentami lub informacjami i może je
udostępnić.
3. Zleceniodawca może zażądać w każdym czasie przedstawienia mu sprawozdania lub
raportu z prac już wykonanych lub będących w trakcie wykonywania.

§.8 Klauzula poufności
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji (Informacje
Poufne), które zostaną mu przekazane przez Zleceniodawcę w toku współpracy podjętej
na mocy niniejszej Umowy oraz ujawnienie, których mogłoby narazić Zleceniodawcę na
szkodę.
2. Informacje Poufne w rozumieniu niniejszej Umowy stanowią wszelkie materiały
i informacje dotyczące Zleceniodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, oznaczone
jako „zastrzeżone”, „tajne”, „poufne”, lub noszące inne oznaczenie wskazujące na ich
poufny charakter, jak również informacje przekazane w dowolnej innej formie wraz
z informacją, również w dowolnej formie, o ich poufnym charakterze, lub też informacje
których poufny charakter w sposób oczywisty wynika z ich natury lub stosownego przepisu
prawa, w szczególności w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych
osobowych oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi, dotyczące Zleceniodawcy,
w posiadanie których Zleceniobiorca wszedł w związku realizacją niniejszej Umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych;
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b) nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych w całości lub
w części; z wyjątkiem osób zaangażowanych w realizację zlecenia i w celu jego
wykonania.
c) stosowania środków bezpieczeństwa zapewniających poufność Informacji Poufnych,
d) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie dla celów prowadzonej między
Stronami współpracy;
4. Strony zobowiązują się, że podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia
wystarczającej ochrony informacji poufnych.

§.9 Postanowienia końcowe
1.

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem, że:
a) Zleceniodawca uzyska na realizację projektu dofinansowanie, gdzie uzyskanie
dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez Zleceniodawcę umowy
o dofinansowanie z PARP w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
b) Zleceniobiorcy zostanie udzielona akredytacja do świadczenia usług w ramach
poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

POIR 2014 2020 przez

Ministerstwo Rozwoju.
2.

Integralną część niniejszej umowy stanowi Załączniki nr 1 – „Opis przedmiotu
zamówienia”.

3.

Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

4.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niemożności wykonania postanowień
niniejszej umowy na skutek zdarzeń mających charakter siły wyższej. Przez zdarzenia
mające charakter siły wyższej rozumie się zdarzenia będące poza wpływem Stron, którym
Strony nie mogły zapobiec ani ich przewidzieć, a które całkowicie lub częściowo
uniemożliwiają wykonanie postanowień niniejszej umowy.

5.

Strony zgodnie postanawiają, iż Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny za utracone
korzyści, a Zleceniodawca oświadcza, że zrzeka się wobec Zleceniobiorcy roszczeń
z tego tytułu.

6.

Zleceniodawca oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy, nie zachodzą żadne
przesłanki do złożenia wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie
w stosunku
zobowiązuje

Umowa POIR 2.3.1

do
się

niego

postępowania

poinformować

naprawczego.

Zleceniobiorcę

w

Dodatkowo
formie

Zleceniodawca

pisemnej
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okolicznościach powodujących utratę przez niego płynności finansowej lub powstania
sytuacji rodzącej obowiązek złożenia wniosku o wszczęcie w stosunku do niego
opisanych powyżej postępowań. Nieprzestrzeganie przez Zleceniodawcę zapisów
niniejszego ustępu upoważnia Zleceniobiorcę do wypowiedzenia niniejszej umowy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
7.

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne lub nieważne,
nie

narusza

to

mocy

obowiązującej

pozostałych

postanowień.

W

miejsce

bezskutecznego/nieważnego postanowienia umowy Strony zobowiązane są do
uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu
postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego umowa niniejsza została zawarta
i któremu ma służyć.
8.

W zakresie przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorcy udzielone zostały zlecenia lub
zamówienia. Poprzez zawarcie niniejszej umowy Strony potwierdzają, iż zastępuje ona
udzielone zamówienia i zlecenia, oraz iż stanowi jedyne uregulowanie wzajemnych
stosunków w zakresie właściwym przedmiotowi tej umowy.

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Zleceniobiorca
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Załącznik nr 1 do umowy nr XX/XX/2017/POIR z dnia XX-XX-2017 r.
„Opis przedmiotu zamówienia”
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.
Opis przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………...
Zleceniobiorca wykona wszystkie proinnowacyjne usługi doradcze, wymienione i opisane w tabeli poniżej:
Przedmiot zamówienia
Usługi świadczone w ramach zadania

Nr i nazwa zadania
Zadanie 1: …………………

Zadanie 2…………………

Zadanie 3…………………
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Wymagane rezultaty

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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Załącznik nr 2 do umowy nr XX/XX/2017/POIR z dnia XX-XX-2017 r.
Szczegółowa specyfikacja kosztów i sposób ich wyceny
Termin
Nr i nazwa
realizacji
Usługi świadczone w
zadania
w pełnych
ramach zadania
m-cach

Stawka
jednostkowa
netto zł/h
0
0
0
0
0
0

Zadanie 1 ….
ŁĄCZNIE Zadanie 1

0
0
0
0
0
0

Zadanie 2 ….
ŁĄCZNIE Zadanie 2

0
0
0
0
0
0

Zadanie 3 ….
ŁĄCZNIE Zadanie 3
RAZEM

Zleceniobiorca
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Liczba godzin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cena
netto

Cena brutto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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