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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Nr postępowania: PZ/01/2023/EX/II4.0 

 

UMOWA – WZÓR 

Nr PZ/01/2023/EX/II4.0 część … 

 

zawarta w dniu ……..….…1  

pomiędzy: 

EXCENTO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  

prowadzonego przez Sąd Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000461676, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 zł 

opłacony w całości, REGON nr 221890770, NIP 9571068929, reprezentowaną przez: 

Mariusza Machajewskiego – Prezesa Zarządu  

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

NIP: ...................................; REGON: ......................................... 

wpisanym do KRS pod nr .......................................... / CEIDG 

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... - ...................................................................... 

2. ..................................................... - ...................................................................... 

zwanym dalej ,,Wykonawcą"  

 

który wyłoniony został na podstawie złożonej oferty w zamówieniu nr PZ/01/2023/EX/II4.0 

Wspólnie zwanymi dalej razem „Stronami”. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa analizy rynkowej / usługa opracowania planu biznesowego w 

ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanym w projekcie pozakonkursowym pn. 

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

                                                           
1 Za dzień zawarcia umowy ustala się datę podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego  
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(Działanie 4.4) na warunkach określonych w ogłoszeniu z dnia … … .2023 r. oraz w ofercie z dnia … 

… .2023 r. złożonej przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej 

integralną częścią. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy określony w załączniku nr 3 do Umowy zostanie 

wykonany z należytą starannością. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał do  realizacji 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy i w załączniku nr 3 do Umowy. 

 

§ 2 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca wykona usługę w terminie do 24.04.2023. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę oraz plan biznesowy, zwany dalej łącznie 

„raportem” w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.  

3. Dopuszcza się wysyłanie przez Strony niniejszej umowy raportu oraz wszelkich informacji, 

uzgodnień, uwag, drogą elektroniczną, z tym, że niezbędne jest potwierdzenie przez drugą Stronę 

otrzymania tychże informacji. Uzgodnienia dokonane w powyższy sposób nie mogą zmieniać 

terminów wykonania przedmiotu umowy. 

4. W terminie do 7 dni od otrzymania raportu Zamawiający uprawniony będzie do wniesienia swoich 

uwag bądź zastrzeżeń, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić i ponownie przedstawić 

raport do akceptacji Zamawiającego. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony spiszą protokół 

zdawczo- odbiorczy 

5. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………….., e-mail: ………………………, tel.: …………………………... 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………….., e-mail: …………………... , tel.: ……………………… 

7. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez Strony sobie 

wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2). Strony stają się 

administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. 

c) ww. rozporządzenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ww. rozporządzenia nie ma 

zastosowania. 
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§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, strony ustalają wynagrodzenie brutto:  

w części …: …………………….. PLN,  (słownie: ………………………………………….) 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i 

sposobu realizacji przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą faktury wystawione przez 

wykonawcę na podstawie obustronnie podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych umowy 

bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Na fakturze należy wskazać numer niniejszej umowy PZ/02/2023/EX/II4.0 

 

§ 5 

RĘKOJMIA 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub 

wyłączeniom. Okres rękojmi biegnie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego bez zastrzeżeń lub od daty wymiany 

wadliwego produktu na nowy i wolny od wad. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach (tj. dokumentu 

wszczynającego procedurę skorzystania z rękojmi) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 

……………………..  

§ 6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w zrealizowaniu dostawy 

przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie. 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona po której leżą przyczyny 

odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie 

przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej.  
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5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Strony zastrzegają 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 7 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą 

strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych 

konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc 

oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony. 

2. Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny 

nie może jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia 

drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnienia do 

powoływania się na tę okoliczność. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej 

oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły 

wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których można 

wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem 

zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków dla 

dalszego wykonywania niniejszej umowy. 

3. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany 

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej 

wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków. 

4. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu 

wykonania umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i 

skutków siły wyższej dla tych elementów umowy. 

 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE  

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu  przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (na przykład analiza, plan biznesowy), w 

ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego  

wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z utworem, na wszystkich znanych w chwili 

zawarcia umowy polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące 

pola eksploatacji: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. W chwili przejścia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo 

własności  nośników, na których utwór został utrwalony. Przejście autorskich praw majątkowych 

nastąpi w chwili podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo- odbiorczego.  

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie: 

a) na sporządzanie opracowań części lub całości utworu, w szczególności na dokonywanie zmian, 

uzupełnień lub poprawek, 

b) na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań części lub całości utworu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie, do wykonywania w imieniu autora utworu jego autorskich praw osobistych, a w 

szczególności do: 

a) decydowania o nienaruszalności treści i formy  utworu 

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie: 

a) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych. 

Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku 

VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem 

stawki VAT, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  

c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 

niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron. W okolicznościach wyżej 

wymienionych Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi być powiązana z 

przyczyną jaka ją spowodowała. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności oraz przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody, pod rygorem 

nieważności. 

3. Przez dni robocze zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Oferta wykonawcy, ogłoszenie oraz załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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

stron/Umowę zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzono 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym2.  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

załącznik nr 1 – ogłoszenie 

załącznik nr 2 – wzór protokołu zdawczo – odbiorczego  

załącznik nr 3 -  opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 4 -  oferta Wykonawcy 

 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  

Nr postępowania: PZ/01/2023/EX/II4.0 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dotyczący dostawy przedmiotu Umowy nr PZ/01/2023/EX/II4.0 cz. … 

 z dnia  ……………………. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Firma: 

 

Excento Sp. z o.o. 

 

Adres: 

 

Adres: 

 

 

I. Przedmiot Umowy odebrano dnia: ………………………………. zgodnie ze złożonym zamówieniem. 

 

II. Sprawdzono pod względem zgodności z postanowieniami umowy. 

Uwagi dotyczące przedmiotu umowy stwierdzone podczas odbioru: 

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

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

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

Termin usunięcia powyższych zastrzeżeń ustalono na dzień: 

………………………………………………………………. 

III. W dniu ………………………………….. stwierdzono usunięcie wszystkich zastrzeżeń wskazanych 

w pkt. II, a przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela WYKONAWCY 

 

 

………………………………………….. 

 

DATA 

 

 

………………. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Część 1 

Usługa analizy rynkowej: 

1. analiza zapotrzebowania mocy elektrycznej dla gospodarstw domowych w woj. pomorskim w 

zależności od wielkości gospodarstwa domowego, 

2. analiza zapotrzebowania mocy elektrycznej dla budynków wielorodzinnych w woj. pomorskim w 

zależności od wielkości tych budynków, 

3. analiza wietrzności w woj. pomorskim 

 

Część 2 

Usługa opracowania planu biznesowego: 

Opracowanie Planu biznesowego dotyczącego wielofazowego generatora indukcyjnego dwustronnie 

zasilanego do zastosowania w farmach wiatrowych, w tym: 

1. Możliwe ścieżki komercjalizacji/wdrożenia produktu na rynek; 

2. Wskazanie producentów generatorów; 

3. Wskazanie potencjalnych odbiorców; 

4. Przedstawienie skali rynku. 

 


