Załącznik nr 2. Wzór umowy.

UMOWA nr ………………………………..
Zawarta w dniu ……………………………….. w Toruniu pomiędzy:
CreateIt spółka cywilna Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander z siedzibą w Toruniu, pod adresem:
ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, NIP 9562288844, reprezentowaną przez Bartosza Borkowskiego –
Właściciela, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….,
…………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.
§1
W związku wygraniem przez Wykonawcę postępowania ofertowego na wykonanie zamówienia:
„Opracowanie projektu e-usługi, prototypowanie i testowanie” w ramach projektu: „Opracowanie
nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain” w
ramach projektu POIR.02.03.05-04-0014/18-00 dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie
określonym w SIWZ, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia –
zgodnie z Ofertą złożoną w postępowaniu ofertowym nr 2019/2/POIR.
§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie będące przedmiotem niniejszej Umowy
zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami opisanymi w SIWZ będących przedmiotem postepowania
ofertowego nr 2019/2/POIR w nieprzekraczalnym terminie ……….
§3
1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w
łącznej kwocie ………………………. (słownie: ………………………………..........………………………… złotych) netto.
2. Płatności nastąpią na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur w terminie do 60
(sześćdziesięciu) dni od wystawienia faktury.
3. Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy.
§4
Odbiór zamówienia nastąpi w formie podpisywanego przez obie Strony protokołu odbioru, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru jest podstawą
wystawienia faktury, o której mowa w § 3 niniejszej Umowy. Protokół z zastrzeżeniami nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury.
§5
1. Wykonawca zapewnia, że przekazane zamówienie będzie wolne od wad prawnych i fizycznych oraz
obciążeń prawami osób trzecich, w tym autorskimi prawami majątkowymi.
2. Wykonawca oświadcza, że podjęte przez niego działania w celu realizacji niniejszej Umowy oraz
proponowane rozwiązania nie naruszają i nie będą naruszać prawnie chronionych praw osób
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trzecich. Jeżeli do wykorzystania danego rozwiązania koniecznego do realizacji niniejszej Umowy,
potrzebna będzie zgoda osoby trzeciej, Wykonawca jest obowiązany - w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w niniejszej Umowie - uzyskać taką zgodę a następnie, o ile uzyskanie zgody
nastąpiło w formie przeniesienia majątkowych praw autorskich, przenieść uzyskane w ten sposób
autorskie prawa majątkowe do danego rozwiązania, na Zamawiającego.
§6
W związku ze współfinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Wykonawca
zobowiązuje się do stosowania zaleceń dotyczących promocji Unii Europejskiej wg Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r, w szczególności
sygnowanie dokumentów związanych z niniejszym zleceniem zgodnie z zaleceniami.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych :
a. z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy powodującej niedotrzymanie terminu, o
którym mowa w § 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w
wysokości 0,5% wynagrodzenia netto liczonej za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20%
łącznej kwoty wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b. za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w
wysokości 30% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
c. za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości
30% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Za opóźnienie w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć
ustawowe odsetki za opóźnienie.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może na zasadach
ogólnych żądać odszkodowania uzupełniającego.
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 10
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………..
ZAMAWIAJĄCY

………………………
WYKONAWCA

Załączniki: Wzór protokołu odbioru.
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Załącznik do Umowy nr ………… z dnia …………………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA
„Opracowanie projektu e-usługi, prototypowanie i testowanie”
Sporządzony w dniu …………………zgodnie z umową nr ……………. z dnia …………………. w sprawie realizacji
zamówienia: „Opracowanie projektu e-usługi, prototypowanie i testowanie”.
1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opracowania i dokumentację przedmiotowego
zamówienia.
2. Zamawiający stwierdza, że zamówienie zostało/nie zostało* wykonane prawidłowo, zgodnie z
warunkami opisanymi w SIWZ postępowania 2019/1/POIR.
3. Zamawiający nie zgłasza/zgłasza* zastrzeżeń do wykonanego zamówienia i niniejszym
potwierdza/nie potwierdza* odbiór zamówienia.

………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………………
WYKONAWCA

Załączniki:
………………………….
………………………...

*niepotrzebne skreślić, w przypadku uznania, że zamówienie nie zostało wykonane prawidłowo i/lub
zgłoszenia do niego zastrzeżeń należy sporządzić stosowne notatki i załączyć je do protokołu.
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