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Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego 

 
Numer sprawy: WA.371.13.2019.JS 
 

 
Umowa nr DIP/………/19 

 
 

zawarta dnia …………………….. roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 
2-4,  REGON 931934644 oraz NIP  8992803047, reprezentowaną przez:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  
a 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonania oględzin zakupionego oprogramowania  wraz wydaniem opinii dla 

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu. 
2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Obsługa zadań DIP w ramach PT 2019. 

 

§ 2. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia, kierując się przepisami prawa oraz interesem Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo udzielać Wykonawcy wiążących wskazówek co do sposobu wykonywania przez niego 

czynności objętych przedmiotem umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy z pracownikami 

wskazanymi przez Zamawiającego oraz imiennego wskazania osób (dane kontaktowe, adres e-mail, telefon) 
do bieżących kontaktów oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Przedmiot umowy uważa się za należycie wykonany po dostarczeniu pisemnej opinii w ww. zakresie, 

uwzgledniającej dodatkowo szacowany  rzeczywisty rynkowy koszt tego typu modeli lub usługi 
programistycznej, potwierdzonym protokołem odbioru, podpisanym przez osoby wskazane w umowie ze 

strony Zamawiającego i Wykonawcy.  
§ 3 

 

1. Z tytułu wykonania zleconych czynności Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: wynagrodzenie ………brutto 

(słownie: …………………….…..złotych …../100), w tym podatek VAT w wysokości …………………….…..zł, 

wynagrodzenie netto …………………….…..zł (słownie: …………………….…..złotych …../100). Łączne 
wynagrodzenie, którego całkowita kwota (uwzględniająca wszelkie podatki, opłaty oraz inne obciążenia, do 

zapłaty których zobowiązany jest Zamawiający i Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami) za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………… zł (słownie: ………………. złote …../100)1; od całkowitej 

kwoty Zamawiający odprowadzi należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,  zgodnie z   

obowiązującymi przepisami prawa.
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku. 
3.  Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu ze swojej strony. 

4. Rachunek/fakturę należy wystawić na:  

 
Województwo Dolnośląskie, 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
ul. Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław 

NIP 8992803047 
 

5. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo do ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie podatki, opłaty oraz inne obciążenia, jakie mogą zostać nałożone na 
Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy rozliczeniu umowy będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności. 
 

§ 4. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% brutto wynagrodzenia, 

2) rażąco niewłaściwego wykonania/wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub osobę 
wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 10% brutto wynagrodzenia, 

3) naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 7 ust. 4 – w wysokości 10% brutto 

wynagrodzenia za każde naruszenie. 
2. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty z zastrzeżeniem ust. 4. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wysokość 
szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą umowną. 

 

§ 5. 
 

1. Realizacja zadania objętego umową nastąpi w dwóch etapach: 
1) dniu 18.03.2019 r. podczas dokonania oględzin; 

2) do 2 tygodni od zakończenia czynności wskazanych w pkt 1) - wydanie opinii. 

§ 6. 
 

1. Strony dopuszczają możliwość pisemnego rozwiązania umowy w każdym czasie przez każdą ze stron 
z  zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażąco niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu 

wypowiedzenia). 

 
§ 7. 

 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,                          

w  całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może zmienić osoby wskazanej w ofercie do realizacji usług, stanowiących przedmiot umowy, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Za działanie osoby skierowanej do wykonania usług Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszystkich danych, informacji i dokumentacji, które zostaną mu 

udostępnione podczas i w związku z realizacją Umowy, jako poufnych i zobowiązuje się do ich nieujawniania 
i nie przekazywania ich osobom trzecim i nie wykorzystywania w innym celu niż związany z realizacją 

przedmiotu Umowy, zarówno w trakcie Umowy jak i po jej wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
5. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z Umową. Wykonawca zobowiązuje się do 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu próby naruszenia lub naruszeniu poufności 

przetwarzanych przez Wykonawcę danych osobowych. 

6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz po przekazaniu przedmiotu umowy, bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez dodatkowych oświadczeń ze strony Wykonawcy nastąpi 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych 
w dniu przekazania, w szczególności: 

1) Utrwalania, kopiowania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,  w jakimkolwiek systemie i na 
jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive; 

2) wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej oraz do serwerów; 

3) publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym (m. in. w Internecie); 

4) publicznego odtwarzania; 
5) użyczania lub najmu; 

6) innego rozpowszechniania,  

7) wykonywania praw zależnych do utworu, w tym do jego  zmiany, skracania, łączenia z innymi 
utworami w całości lub części i innego przerabiania na swoje potrzeby. 

7. Przeniesienie ww. praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie ani co do liczby wytworzonych 
egzemplarzy lub wyświetleń. 

 

§ 8. 
 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 9. 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązującego prawa, w tym 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy 
sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 
a jeden Wykonawca. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 
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