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Załącznik nr 6 do SIWZ 

          Projekt 

Umowa 

o dzieło nr …  

 

 

Zawarta w dniu … w Toruniu pomiędzy: 

Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kopernika 4, 

87-100 Toruń, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego VII Wydział 

Gospodarczy KRS w Toruniu pod Nr 0000066071 o kapitale zakładowym 18 880 000,00 zł 

opłaconym w całości, NIP 956-00-15-177 

reprezentowaną przez: 

dr inż. Ewę Rybińską – Prezes Zarządu 

uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji Spółki  

zwaną dalej  Zamawiającym 

a 

...................................................... z siedzibą w ......................, wpisaną/ym do 

....................................... pod numerem ........................... w ....................................., NIP 

………………….., reprezentowaną/ym przez:  

........................................................................................................, 

zwaną/ym dalej Wykonawcą 

 

Każda ze stron będzie zwana dalej „Stroną”, gdy mowa o niej w znaczeniu indywidualnym 

lub „Stronami”, gdy mowa o nich w znaczeniu łącznym. 

 

 

 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ………….. 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w którym 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 

Na podstawie powyższego Strony ustaliły następującą treść Umowy: 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Na warunkach określonych w Umowie oraz dokumentacji postępowania przetargowego, 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania 

przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województwa kujawsko-

pomorskiego na potrzeby projektu „Współpraca na rzecz budowania 
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zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim”, 

zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia -  Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

2. Usługa wykonania badania, o której mowa w ust. 1 realizowana jest w ramach projektu 

„PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w 

regionie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2 

Terminy realizacji umowy 

 

Termin wykonania prac wymienionych w § 1 strony ustalają na dzień 15.12.2012 r, przy 

czym: 

1) Do dnia 15.09.2012 roku Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym 

koncepcję badania.  

1) Do dnia 30.09.2012 roku Wykonawca: 

a)  opracuje w porozumieniu z Zamawiającym ostateczną formę narzędzia 

badawczego (kwestionariusza) do przeprowadzenia badania obejmującego kadrę 

zarządzającą 30 firm metodą wywiadu indywidualnego 

b) przeprowadzi analizę Desk Research uwzględniająca polskie i zagraniczne 

opracowania poświęcone praktykom działań IOB na rzecz wspierania 

innowacyjności MSP 

2) Do dnia 31.10.2012 roku Wykonawca: 

a) opracuje w porozumieniu z Zamawiającym ostateczną formę narzędzia 

badawczego (kwestionariusza) do przeprowadzenia badania 30 IOB, wskazanych 

przez Zamawiającego metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych 

b) przeprowadzi badanie obejmujące kadrę zarządzającą 30 firm metodą wywiadu 

indywidualnego 

c) opracuje w porozumieniu z Zamawiającym projekt narzędzia badawczego 

(kwestionariusza) do przeprowadzenia badania obejmującego 1000 firm metodą 

wywiadu telefonicznego 

d) przeprowadzi badanie pilotażowe firm metodą wywiadu telefonicznego 

e) opracuje w porozumieniu z Zamawiającym ostateczną formę narzędzia 

badawczego (kwestionariusza) do przeprowadzenia badania obejmującego 1000 

firm metodą wywiadu telefonicznego 

3) Do dnia 30.11.2012 roku Wykonawca: 

a) przeprowadzi badanie obejmujące 1000 firm metodą wywiadu telefonicznego 

b) przeprowadzi badanie 30 IOB, wskazanych przez Zamawiającego metodą 

indywidualnych wywiadów pogłębionych 

c) przeprowadzi 2 wywiady grupowe: 1 z przedstawicielami firm i 1 z 

przedstawicielami IOB w celu uzyskania rekomendacji dla praktycznych działań 

wspierających proinnowacyjność firm 

d) opracuje 4 studiów przypadków przedsiębiorstw 

e) przeprowadzi panel ekspertów 

f) przeprowadzi wywiad grupowy zogniskowany  
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g) opracuje i przekaże zamawiającemu raporty z prac. 

4) Do dnia 3.12 2012 roku Wykonawca:  

a) Opracuje syntetyczne streszczenie głównych wyników badań i weźmie udział w 

jednym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Zamawiającego,  

b) Opracuje ostateczne wersje raportów: raportu z badania przedsiębiorstw, raportu z 

badania IOB oraz raportu końcowego wraz analizą Desk Research, uwzgledniające 

uwagi z konsultacji. 

2. Przekazanie każdego z raportów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiającemu, zostanie potwierdzone sporządzonym przez Strony protokołem przekazania. 

3. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty protokołu przekazania dotyczącego 

jakiegokolwiek z raportów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do danego raportu obejmujących m.in.: 

a) wyliczenie usterek, braków lub nieścisłości wykrytych w raporcie, 

b) wskazanie poprawek, zmian, uzupełnień lub innych czynności, których przeprowadzenia 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy na podstawie Umowy oraz 

c) termin do dokonania czynności, o których mowa w punkcie b) powyżej, nie dłużej niż 3-5 

dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, zobowiązuje się dokonać żądanych przez Zamawiającego w 

zastrzeżeniach czynności doprowadzając do stanu, w którym dany raport nie zawiera i nie 

będzie zawierać usterek, braków lub nieścisłości będących przedmiotem zastrzeżeń. 

Prawidłowe wykonanie prac przez Wykonawcę i ich przyjęcie przez Zamawiającego, zostanie 

potwierdzone sporządzonym przez Strony protokołem odbioru „bez uwag”. 

 

§3 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z najlepszą wiedzą 

profesjonalną i z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego 

doświadczenie w świadczeniu tego typu usług porównywalnych pod względem rozmiaru, 

zakresu i złożoności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy wyłącznie przy pomocy 

wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim wykształceniem, 

uprawnieniami (jeżeli będą wymagane) oraz doświadczeniem niezbędnym ze względu na 

Przedmiot Umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za swoje własne 

działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca nie ma prawa działać w charakterze pełnomocnika Zamawiającego. 

Wykonawca będzie mógł działać w imieniu Zamawiającego tylko na podstawie odrębnego 
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pisemnego pełnomocnictwa, które zostanie udzielone Wykonawcy w niezbędnym zakresie na 

jego uzasadnione żądanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do stosowania 

się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 

niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz dostarczania Zamawiającemu 

niezbędnych informacji dotyczących sposobu prowadzenia i aktualnego stanu badań, treści 

przygotowywanych analiz, materiałów roboczych i szkiców, jak również metod badawczych i 

analitycznych, składu zespołów, kwalifikacji pracowników Wykonawcy oraz wszelkich 

innych faktów, które mogą mieć wpływ na wykonanie, treść, terminowość lub przydatność 

Przedmiotu Umowy. 

7. Raporty oraz inne dokumenty związane z zamówieniem, dostarczone przez Wykonawcę, 

stają się własnością Zamawiającego i mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego oraz 

za jego zgodą przez podmioty powiązane lub związane z Zamawiającym.  

 

§4 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych do Przedmiotu Umowy i jego składników oraz nabycia 

własności nośników, na których Przedmiot Umowy został utrwalony, Wykonawca otrzyma 

łączne wynagrodzenie netto w wysokości … zł (słownie: …), powiększone o należny podatek 

VAT, tj. … zł (słownie: …) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne na podstawie  

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie 

14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu, na 

wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy. 

4. Warunkiem wystawienia faktury VAT będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego 

protokołów przekazania raportów, o których mowa w par. 2 ust. 1 niniejszej Umowy, 

potwierdzające prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie 

jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza 

kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę wydatków, strat, kosztów, 

utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat 

publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych i podatkowych. 

 

 

 

§5 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca podpisując Umowę oświadcza, że utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 

631, z późn. zm.), powstałe w czasie i w związku z realizacją Umowy, nie będą naruszać 
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żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich- 

majątkowych i osobistych lub praw do artystycznych wykonań, ani praw wynikających z 

umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje się, iż w przypadku 

zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób 

trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z w/w 

naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku 

wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu w/w naruszenia, 

Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy, z chwilą ustalenia każdego z 

utworów w rozumieniu cytowanej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w czasie i w związku z realizacją Umowy, stworzonych 

przez jego pracowników, współpracowników lub podwykonawców, zwanych dalej 

„Utworami”, w szczególności do Utworów w postaci raportów, o których mowa w par. 2 ust. 

1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne autorskie prawa 

majątkowe do tych Utworów w całym okresie ochrony autorskich praw majątkowych oraz 

prawo własności nośników, na których dany Utwór zostanie utrwalony. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, obejmuje rozporządzanie każdym z Utworów oraz korzystanie z niego na 

następujących polach eksploatacji, niezależnie od obszaru terytorialnego tej eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie egzemplarzy Utworów 

wszystkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci 

multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany Utwór utrwalono, w 

szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, w tym prawo do pierwszej publikacji każdego z Utworów, wprowadzenie do 

obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania w zakresie przysługujących mu autorskich praw osobistych 

do Utworów, autorskich praw zależnych do Utworów (prawo do rozporządzania i korzystania 

z opracowania), a w szczególności: do dokonywania tłumaczeń, przeróbek, zmian, jak 

również na korzystanie przez Zamawiającego z takich opracowań w takim samym zakresie 

jak z samych Utworów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, do 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do każdego z Utworów na 

nowych polach eksploatacji, które powstaną w przyszłości, nieznanych w chwili zawarcia 

Umowy. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 4 Umowy, Zamawiający uzyskuje prawo do 

udzielania sublicencji na polach eksploatacji i w zakresie określonym niniejszym paragrafie 
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oraz do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. 

 

§6 

Prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje Zamawiającemu w sytuacji: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak 

dalece, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w czasie umówionym;  

b) gdy Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i 

pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy w 

wyznaczonym terminie, nie zmienia sposobu swojego działania;  

c) gdy przedmiot umowy ma wady istotne, których nie da się usunąć albo gdy z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim;  

d) ogłoszenia przez Wykonawcę upadłości bądź likwidacji; 

e) przekształcenia Wykonawcy w inną formę prawną. 

2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy: 

a) Zamawiający odmawia z nieuzasadnionych powodów dokonania odbioru w pełni 

poprawnie i zgodnie z umową wykonanych prac; 

b) Zamawiający ogłosił upadłość lub likwidację. 

3. Ponadto prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Skorzystanie z praw określonych w ust. 1-3 wymaga formy pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

 

1. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych (w tym art. 144 ust. 1). Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach:  

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, po uzyskaniu ich akceptacji ze strony 

Zamawiającego;  

c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, w szczególności 

zmiana stawki podatku VAT;  

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu 
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jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§8 

Kary umowne i odszkodowanie 

 

1. Strony przewidują kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek zaistnienia 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia 

procent) wynagrodzenia określonego w §4 Umowy; 

b) za opóźnienie w wykonaniu Umowy – w wysokości 0,5% (słownie pięć dziesiątych 

procent) wynagrodzenia umownego za pracę niewykonane w terminie, za każdy dzień zwłoki; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procent) 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy posiadający wady za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek zaistnienia okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 

wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy. 

2. Jeśli szkoda przewyższa wartość kar umownych, dopuszczalne jest w tym zakresie 

dochodzenie przez Strony odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 9 

Wzajemne kontakty Stron 

 

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na 

podstawie Umowy lub związane z Umową, które nie mogą zostać przekazane drugiej Stronie 

w formie elektronicznej, powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem, 

za pomocą teleksu lub faksu do Strony będącej adresatem, odpowiednio, na adres lub na 

numer wyszczególniony w Umowie bądź na adres lub numer wskazany na piśmie w celu 

przesyłania korespondencji. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą: 

a) po stronie Zamawiającego: Iwona Pietruszewska-Cetkowska, tel. (56) 657-77-70, e-mail: 

iwona.cetkowska@tarr.org.pl, 

b) po stronie Wykonawcy: tel. …, e-mail …. 

3. Osoby wskazane powyżej nie mają prawa dokonywania zmian Umowy bez odrębnego 

umocowania. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych 

osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień. 

 

§10 

Poufność 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania umowy, jak 

również po jej zakończeniu, tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy 

wykonywaniu umowy, w tym danych osobowych, a także innych informacji mogących mieć 

charakter poufny, dotyczących przedmiotu umowy. W szczególności, jako poufne należy 

traktować wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego. 

2. Ujawnienie informacji poufnych w wyniku nakazu sądu, prokuratury, innych organów 

władzy lub administracji państwowej, ciała ustawodawczego lub komisji parlamentarnej nie 

będzie stanowiło naruszenia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania,  innego wykorzystywania czy 

udostępniania powierzonych danych. 

 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku strony 

zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, 

postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 

odzwierciedlającym pierwotną intencję stron. 

2. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania 

oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu 

zawarcia Umowy. 

3. Jakiekolwiek przeniesienie przez którakolwiek ze Stron, wierzytelności z Umowy na osoby 

trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Tekst jednolity z Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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