Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021

WZÓR UMOWY
zawarta w Koszalinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z §4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy:
Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8, NIP 6691429630,
REGON 330453619, kapitał zakładowy 4 200 000 zł, reprezentowaną przez:
Natalię Wegner – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”
a
……………………………………………………………., NIP ……………….., REGON …………….., reprezentowaną przez:
……………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości netto nieprzekraczającej równowartości
30 000,00 euro, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na zakup usługi dostępu on-line do
raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski (zwany dalej „przedmiotem
zamówienia”), zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach Zapytania ofertowego pn.
„Zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych na terytorium Polski”, o sygnaturze: UR-II.1.8.2021
2. Przedmiot umowy powinien być zgodny ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz spełniać wymogi
określone w postępowaniu, w wyniku którego zawierana jest umowa.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas określony
wskazany w §3 ust. 1 niewyłącznej i niezbywalnej licencji, która uprawnia do korzystania z publikacji
tylko dla własnego użytku wewnętrznego Zamawiającego, w ramach określonych w postępowaniu
nr UR-II.1.8.2021, liczby dostępów, bez prawa do rozpowszechniania ani udostępniania osobom
trzecim.

§3
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać od dnia 01.01.2022
do dnia 31.04.2023 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji umowy.
3. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych wskaże co najmniej 1 osobę, z którą Zamawiający będzie
mógł się kontaktować w sprawach technicznych (w przypadku błędów lub innych zdarzeń
dotyczących działania bazy danych lub w sprawach dotyczących obsługi bazy danych.
4. Wykonawca zapewni kontakt z osobą, o której mowa w ust. 3, przez 5 dni roboczych w tygodniu w
godzinach minimum od 7:30 do 15:30 przez cały okres trwania umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 3, po potwierdzeniu spełnienia
warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej dostosowania systemu do OPZ.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
…………………………brutto (słownie:………………………………)
…………………………podatek VAT (słownie:……………………..)
…………………………netto (słownie:…………………………………)
2. Wartość brutto umowy określona w §4 ust. 1 nie może ulec zmianie w okresie objętym umową.
Kwota ta uwzględnia wszystkie niezbędne koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotu umowy
oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
3. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT/rachunku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT/rachunku przez Zamawiającego, których wartość nie może przekroczyć całkowitej wartości
umowy, określonej w §4 ust. 1 umowy.
4. W przypadku, gdy dane Zamawiającego, wymienione na fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne z
danymi Zamawiającego, faktura VAT/rachunek będzie w inny sposób błędna, Zamawiający odmówi
przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin zapłaty wynagrodzenia określony w §4 ust. 3 nie będzie
rozpoczęty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w terminie wykonania
umowy, tj. zwłoki w dostarczeniu usługi zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i
niniejszej umowy w wysokości 1% wartości umowy brutto, o której mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki.

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ w całości lub w części, jeżeli wina za
niewykonanie zadania leży po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 50% wartości umowy brutto, o której mowa w §4 ust. 1
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie umowy
i niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto, o
której mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §4 ust. 1.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia
określonego w §4. Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną o
zamiarze naliczenia kary umownej wraz z podaniem przyczyny naliczenia tej kary.
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego do wysokości wartości
umowy brutto.
§6
ZMIANY UMOWY
1. Umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:
a) konieczności spowodowanej zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującej, że
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci będzie niecelowa;
b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy;
c) zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, interesu
społecznego lub interesu Zleceniodawcy, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia
umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub skróceniu
terminu realizacji usługi;
d) zmiany danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób
reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadków losowych),
e) Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub
takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, które uniemożliwiają
którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej umowy i
które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie i których nie można było uniknąć
przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią
związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez
Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia …………………… roku.
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