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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
Istotne postanowienia umowy 

 
 

§ 1 
Przedmiot i zakres umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej sytuacji w zakresie 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego 
wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje między innymi prawidłowe, zgodne                  
ze SOPZ stanowiącym do Umowy, przygotowanie przez Wykonawcę wstępnej wersji 
raportu końcowego, ostatecznej wersji raportu końcowego wraz  
z abstraktem ekspertyzy,  zaprezentowanie wyników ekspertyzy podczas konferencji 
lub warsztatów prezentujących dorobek badawczy Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego.  

3. Ekspertyza musi być wykonana zgodnie z zapisami SOPZ, Ofertą Wykonawcy 
stanowiącą oraz Umową. 

 
§ 2 

Czas trwania umowy i odbiór Zadania 
 

1. Wykonawca realizował będzie Zadanie w terminie do  30 czerwca 2017 roku  zgodnie 
z następującym harmonogramem: 

a) w dniu podpisania Umowy  nastąpi spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą  
w siedzibie Zamawiającego, 

b) w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy  nastąpi przekazanie przez 
Wykonawcę wstępnej wersji raportu końcowego, 

c) w terminie do 30 czerwca 2017 roku  nastąpi przekazanie przez Wykonawcę 
ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z abstraktem ekspertyzy, 

d) w terminie do ko ńca grudnia 2017 roku  nastąpi zaprezentowanie wyników 
ekspertyzy podczas konferencji lub warsztatów prezentujących dorobek 
badawczy WROT. 

2. Przekazanie wstępnej wersji raportu końcowego nastąpi w terminie określonym  
w ust. 1 lit. b, poprzez przesłanie raportu drogą elektroniczną. 

3. Zatwierdzenie rezultatu prac nad ostateczną wersją raportu końcowego, nastąpi na 
podstawie protokołu odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego, podpisanego 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.  

4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności: 
a.  datę i miejsce odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego, 
b.  oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego o braku, albo o istnieniu wad  

w wykonaniu ostatecznej wersji raportu końcowego, 
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c. w przypadku stwierdzenia istnienia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia 
wad w terminie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego, w ramach 
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1. Stwierdzenie przez przedstawiciela 
Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad, będzie stanowić podstawę do 
sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag drogą elektroniczną co do 
treści ostatecznej wersji raportu końcowego. Zamawiający prześle ewentualne uwagi 
co do treści ostatecznej wersji raportu końcowego drogą elektroniczną w terminie do 
5 dni od otrzymania tej wersji raportu. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego  
i ponownie przekaże ostateczną wersję raportu końcowego w terminie do 5 dni od 
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy w osobie Kierownika Zespołu Badawczego przedstawi 
wyniki ekspertyzy podczas konferencji lub warsztatów prezentujących dorobek 
badawczy WROT. 

7. Zamawiający poinformuje Kierownika Zespołu Badawczego o terminie i miejscu 
konferencji lub warsztatów prezentujących dorobek badawczy WROT nie później niż 
21 dni przed zaplanowanym jego odbyciem. 

§ 3 
Warunki płatno ści 

 
1. Za prawidłowe wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy  

w wysokości: …………….. zł brutto (słownie: ….……...….…..……………. 00/100).  
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia  
na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić 
przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem 
Zadania w zakresie przewidzianym treścią Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dane do faktury: Województwo Wielkopolskie  
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON 63-12-57-816. 
Dodatkowo w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest zamieścić sformułowanie, 
że Umowa nr DPR.U.….…/2016 jest realizowana dla Departamentu Polityki 
Regionalnej. Wykonawca obligatoryjnie doręcza fakturę na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki 
Regionalnej, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3  i 4 Umowy. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawany będzie dzień wydania dyspozycji 
przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorządu Województwa 
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Wielkopolskiego w ramach Pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. 

§ 4 
Zobowi ązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym podczas wykonywania 

Zadania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego, przekazywać informacje  

o stanie realizacji Zadania z podaniem informacji na temat sposobu jego realizacji  
w maksymalnym terminie 3 dni od otrzymania żądania Zamawiającego.  

3. Wykonawca, w przypadku pojawienia się wszelkich ewentualnych komplikacji 
powstałych w trakcie realizacji Zadania, niezwłocznie skontaktuje się  
z Zamawiającym i przedstawi sposoby przeciwdziałania im w maksymalnym terminie 
do 2 dni od wystąpienia tych okoliczności.  

4. Wykonawca dostarczy ostateczną wersję raportu końcowego wraz z abstraktem 
ekspertyzy  poprzez przesłanie raportu drogą elektroniczną. 

5. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, dysponuje Zespołem Badawczym złożonym            
z co najmniej 2 osób: Kierownika Zespołu Badawczego oraz jednego Członka 
Zespołu badawczego. 

6. Zmiana składu Zespołu Badawczego lub Kierownika Zespołu Badawczego może 
nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej 
zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz po wyrażeniu 
pisemnej zgody przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia przedstawienia 
stosownej informacji przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca zapewni by każda zmiana osób minimalnego składu Zespołu 
Badawczego nastąpiła z zachowaniem kwalifikacji zawodowych  
i doświadczenia nie niższych niż te, o których mowa w SOPZ i Zapytaniu ofertowym. 

 
§ 5 

Kary i odszkodowania 
 

1. W razie niewykonania wstępnej wersji raportu końcowego lub niewykonania lub/i 
nienależytego wykonania ostatecznej wersji raportu końcowego z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wstępnej wersji raportu 
końcowego ponad termin określony w § 2 ust. 1 lit. b, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wstępnej wersji raportu 
końcowego trwającego dłużej niż 5 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1 lit. b, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni, począwszy od następnego 
dnia po upływie 5-dniowego okresu opóźnienia i naliczyć Wykonawcy karę umowną w 
wysokości określonej w ust. 1. 
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4. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu 
końcowego ponad termin określony w § 2 ust. 1 lit. c, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1. 

5. W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu 
końcowego uwzględniającej uwagi Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 5, 
skutkującego niepodpisaniem w terminie określonym w § 2  ust. 3 i 4, protokołu 
odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego bez zastrzeżeń, w sytuacji gdy 
Zamawiający zgłosił takie uwagi w terminie określonym w § 4 ust. 4, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 
określonej w ust. 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni, licząc 
od upływu ostatniego dnia terminu wskazanego w § 2 ust. 5. 

6. W przypadku nieprzedstawienia wyników ekspertyzy lub przedstawienia ich w sposób 
nienależyty podczas konferencji WROT lub warsztatów prezentujących dorobek 
badawczy  WROT, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.   

7. Kary umowne wskazane w ust. 1 do 6 sumują się, ale suma nie może przekraczać 
wysokości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

8. Poprzez nienależyte wykonanie wstępnej i ostatecznej wersji raportu końcowego 
należy rozumieć każde odstępstwo w wykonywaniu każdej wersji z tych raportów od 
warunków zawartych w niniejszej Umowie, SOPZ, Ofercie Wykonawcy lub ustaleń 
poczynionych z Zamawiającym. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku 
uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę 
wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

10. Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

11. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje 
powstałe na skutek dostarczenia przez Wykonawcę nieprawdziwych, 
niewiarygodnych lub niepełnych informacji zawartych w raporcie bądź też informacji  
w posiadanie których Wykonawca wszedł w sposób nielegalny.  

§ 6 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku gdyby 

z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, zaszła konieczność 
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w innym, wskazanym przez 
Zamawiającego terminie. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego 
przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności. 
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3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 
rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 


