Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia 07.05.2016 r.

UMOWA WARUNKOWA
Umowa zawarta jest w związku z realizacją projektu pt. „Internacjonalizacja - szansą rozwoju
Reconal Sp. z o. o.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.
zawiera się w dniu ......................... umowę warunkową, pomiędzy:
……………………………………. (pełna nazwa firmy)
z siedzibą ………………………… (adres siedziby),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców………………………………………………………………..,
NIP: ……………………………………..
REGON: …………………………………,
reprezentowaną przez: ................................................................................................................
.........................................., zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
……………………………………. (pełna nazwa firmy)
z siedzibą ………………………… (adres siedziby),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców ……………………………………………………………….,
NIP: ……………………………………..
REGON: …………………………………,
reprezentowaną przez: ................................................................................................................
.........................................., zwanym dalej
„Wykonawcą”
wspólnie zwanymi „Stronami”.

Wybór Wykonawcy dokonany został w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie zasady konkurencyjności, określonej w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług doradczych
prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem
nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny przez
Internacjonalizacja - szansą rozwoju Reconal Sp. z o. o.
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie
z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do I Etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja
MŚP” POPW.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.2
„Internacjonalizacja MŚP” POPW.
4. Powyższe działania w dalszej części umowy zwane są przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1

zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 07.05.2016 r. i ofertą z dnia ……………………

§2
Warunkiem obowiązywania umowy jest wybranie projektu do dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po
otrzymaniu informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania.

§3
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, dysponuje potencjałem technicznym oraz kadrą, która posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.

§4
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są w posiadaniu
Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (dokumenty,
zestawienia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia) w terminie 5 dni
roboczych od dnia skierowania przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie danych.
2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż
Wykonawca w związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszej umowy może mieć dostęp do
informacji, które nie są powszechnie dostępne publicznie, a które dotyczą przedsiębiorstwa
Zamawiającego i mają dla niego wartość gospodarczą stanowiąc Tajemnice Przedsiębiorstwa, o

której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t. j. Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), zwaną dalej Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Tajemnicą Przedsiębiorstwa objęte są wszelkie
dotyczące

przedsiębiorstwa

Zamawiającego

informacje

techniczne,

technologiczne,

organizacyjne, handlowe, prawne, marketingowe, operacyjne, a także informacje dotyczące
strategii cenowych, programów i usprawnień w zakresie systemów danych, w tym w
szczególności dane dotyczące:
- struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego,
- ofert składanych przez Zamawiającego swoim potencjalnym kontrahentom oraz stosowanych
przez Zamawiającego strategii ofertowania,
- współpracowników i klientów Zamawiającego oraz umów z nimi zawartych bądź zawieranych,
- działań marketingowych Zamawiającego oraz jego planów marketingowych,
- prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającego,
- stosowanych przez Zamawiającego technik świadczenia usług.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących
Tajemnicę Przedsiębiorstwa, tj. zobowiązuje się w szczególności do ich nie ujawniania, nie
wykorzystywania oraz do ich nie przekazywania – komukolwiek i w jakikolwiek sposób – bez
wyraźniej zgody Zamawiającego. Zakaz wykorzystywania informacji objętych Tajemnicą
Przedsiębiorstwa nie dotyczy Wykonawcy, gdy wykorzystywanie owych informacji stanowi
bezpośrednie wykonywanie jego obowiązków wynikających z zawartej umowy. Obowiązek
wskazany w zdaniu pierwszym ciąży na Wykonawcy bez względu na formę i sposób uzyskania
przez niego informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa oraz niezależnie od ich źródła.
5. Wykonawca, w ramach wskazanego w ust. 3 obowiązku zachowania poufności zobowiązuje
się także do zabezpieczenia posiadanych przez siebie informacji stanowiących Tajemnicę
Przedsiębiorstwa przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz jakimkolwiek
dostępem osób nieupoważnionych, informowania osób trzecich, które zyskują dostęp do takich
informacji o ich poufnym charakterze i odpowiedzialności zw. z naruszeniem Tajemnicy
Przedsiębiorstwa oraz do przechowywania wszelkich nośników, na których zostały utrwalone
takie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących
Tajemnicę Przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy, a także przez okres 10
(słownie: dziesięć) lat od jego zakończenia – chyba że stan tajemnicy uprzednio ustanie.
7. W przypadku zakończenia realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrócenia
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących lub mogących
dotyczyć Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jakie Wykonawca sporządził, zebrał, opracował lub

otrzymał w czasie trwania niniejszej umowy, w związku lub przy okazji wykonania obowiązków
z niej wynikających – włączając w to wszelkie ich kopie, odpisy, zapisy na nośnikach
magnetycznych i cyfrowych. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim winien być wykonany
przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 (słowni: trzech) dni od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy.
8. W razie naruszenia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiający będzie
uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 300 000,00
(słownie: sto tysięcy) złotych. W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku naruszania
Tajemnicy Przedsiębiorstwa przewyższać będzie kwotę ww. kary umownej Wykonawca ponosi
odpowiedzialność ponad zastrzeżoną karę umowną do pełnej wysokości tej szkody.
9. Obowiązki powyższe i związane z nimi uprawnienie Zamawiającego dot. również innych
informacji, które nie stanowiąc Tajemnicy Przedsiębiorstwa zostały przez Zamawiającego
uznane za poufne, a o którym to fakcie Wykonawca wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności wiedzieć powinien.

§5
1. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca podejmie następujące działania
zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) Analiza możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz
ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w terminie od
………… do …………;
2) Badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie,

a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, w terminie od
………… do ………………;
3) Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży
na wybranym rynku zagranicznym, w terminie od ……………… do ………………..;
4) Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w
tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych), w terminie od ……………
do ……….……..;
5) Opracowanie rekomendacji w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do
działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki
handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.), w terminie od……………… do ………………;
6) Poszukiwanie i wskazanie propozycji możliwych źródeł zewnętrznego finansowania
działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty

eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe
etc.), w terminie od ……………… do ……………….;
7)

Opracowanie

i

dostarczenie

dokumentu

„Model

biznesowy

internacjonalizacji

Internacjonalizacja – szansą na rozwój Reconalu Sp. z o. o.” w wersji elektronicznej (płyta
DVD/CD) oraz papierowej, w terminie od ……………… do ……………..

Przy czym Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego
internacjonalizacji z Zamawiającym oraz do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego
internacjonalizacji zgłoszonych przez PARP.
2. Powyższe działania prowadzone będą w zależności od potrzeb w siedzibie Zamawiającego
bądź siedzibie Wykonawcy, przy czym minimalna ilość dni realizacji zamówienia w siedzibie
Zamawiającego wynosi …….. dni.
3. Okres realizacji całości zamówienia: od…………………………. do………………………. (tj. …….. dni
roboczych)
4. Wykonawca jest zobowiązany do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu
Ekspertów, w terminie wskazanym przez PARP;

§6
1. Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w terminie do 10 dni roboczych od
dnia złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających
zakończenie przeprowadzonych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.
2. Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1.
3. Protokół odbioru będzie określał:
a) datę i miejsce odbioru przedmiotu Umowy,
b) ocenę prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z zakresem prac ujętych w
zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie,
c) oświadczenie o braku zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w trybie określonym w § 7. Stwierdzenie przez
Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§7
1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia
w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad w terminie
Zamawiający może zastosować kary umowne, określone w § 9 ust.1 pkt. 3) .
2. Jeżeli wady są istotne, a Wykonawca nie może ich usunąć lub z okoliczności wynika, że nie
zdoła tego zrobić w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
obniżenia wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1 w stosunku, w jakim wartość przedmiotu
umowy wolna od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
3. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, określonego w
§ 8 ust.1 w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od wad pozostaje do jej
wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
4. W wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie, a wady nie są istotne,
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ........................... brutto (słownie: ...................................................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto nr ……………………………………. w terminie 14
dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.

§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
1) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy bez podania przyczyny 20%
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1;
2) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy 20% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1;
3) 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 za opóźnienie terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 5 ust.3.
4) 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu
umowy, w stosunku do terminu określonego w §7 ust.1.

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki
prac, przygotowane w ramach niniejszej Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych
zapożyczeń z prac osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,
w tym w szczególności praw autorskich innych osób.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem
usług doradczych i opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa §8 ust.1.

§ 11
Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy powinny być oznakowane,
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez
Zamawiającego.

§ 12
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innym podmiotom.
2. W przypadku naruszenia ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 9.

§ 13
1. Do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia upoważnia się:

ze strony Zamawiającego:
a) …………………………………….– odpowiedzialny/a za …………………………………….
b) ……………………………………..– odpowiedzialny/a za ……………………………………

ze strony Wykonawcy:
a) ……………………………………. – odpowiedzialny/a za ……………………………………..
b) ……………………………………. – odpowiedzialny/a za ……………………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu
Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu I Etapu
działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW.

§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony

zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia
porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.
……………………………………………..

………………………………………………

Zamawiający

Wykonawca

