
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Załącznik nr 4  do SIWZ 
 
 

UMOWA ZLECENIA NR………………………. 
 

 
Zawarta w dniu  …………………2011 roku w Gdańsku pomiędzy: 
 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informat yki  
z siedzibą w Gdańsku, 80-233, przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  
REGON: 000001620   NIP: 584-020-35-93 
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 
dra hab. inŜ. Krzysztofa Goczyłę prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 
a 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
................................................................................................................ 
……………………………………………………………………. .....    
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 września 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.), nr postępowania CRZP/……………../009/U/11, na świadczenie usług 
doradczych w projekcie „ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza 
poprzez rozwój klastra kluczowego branŜy ICT” realizowanym w ramach Działania 1.5.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradczych w prowadzonym przez 
Zamawiającego projekcie „ICT INNOVA – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branŜy ICT” realizowanym w ramach 
Działania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013,  (dalej „Projekt”), na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie. 

 
2. Strony ustalają, Ŝe do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie w szczególności:  

• doradztwo w zakresie  strategicznego zarządzania rozwojem Pomorskiego Klastra 
ICT, zgodnie z zadaniami określonymi przez Radę Klastra, przy współpracy 
z Animatorem oraz Biurem Klastra, w tym wsparcie w: 

■ definiowaniu strategicznych kierunków rozwoju Klastra; 
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■ planowaniu i rozwoju współpracy Klastra z innymi sektorami gospodarki; 
■ interpretacji specjalistycznych raportów i analiz; 
■ nawiązaniu współpracy z administracją na poziomie krajowym i w staraniach 

o korzystną dla Klastra współpracę  w zakresie działań strategicznych Klastra; 
■ wyszukaniu partnerów strategicznych do współpracy z Klastrem,  doradztwo 

w ich wyborze oraz kierunkach rozwoju współpracy; 
■ aranŜowaniu spotkań i działań o strategicznym znaczeniu dla Klastra; 
■ inicjowaniu współpracy Uczestników Klastra i realizacji projektów 

partnerskich; 
■ przygotowaniu materiałów do prezentacji na spotkania związane 

ze strategicznymi działaniami Klastra; 
■ uczestnictwie w konferencjach i wydarzeniach o znaczeniu strategicznym dla 

Klastra; 
■ poszukiwaniu moŜliwości pozyskania środków finansowych na realizację 

działań w ramach Klastra; 
• doradztwo w zakresie relacji międzynarodowych Pomorskiego Klastra ICT zgodnie 

z zadaniami określonymi przez Radę Klastra, przy współpracy z Animatorem oraz 
Biurem Klastra, w tym wsparcie w: 

■ ocenie potencjału i potrzeb Uczestników Klastra w zakresie 
internacjonalizacji; 

■ wyznaczeniu strategicznych kierunków działań międzynarodowych Klastra; 
■ wyszukaniu partnerów do współpracy z Klastrem oraz doradztwo w ich 

wyborze;  
■ nawiązaniu kontaktu z partnerami zagranicznymi Klastra, koordynacja prac 

między stronami; 
■ aranŜowaniu spotkań i działań międzynarodowych Klastra; 
■ przygotowaniu materiałów do prezentacji na spotkania; 
■ poszukiwaniu moŜliwości pozyskania środków finansowych na realizację 

projektów międzynarodowych Klastra; 
■ uczestnictwie w konferencjach i działaniach w ramach projektów 

międzynarodowych moŜliwych dla Klastra; 
■ monitoringu statusu projektów międzynarodowych Klastra;  

• prowadzenie wewnętrznych spotkań roboczych w wyŜej wymienionym zakresie dla 
członków organów Klastra (zwłaszcza Rady Klastra) i pracowników Zamawiającego 
zajmujących się sprawami Klastra; 

• uczestnictwo w realizacji zadań Administratora Pomorskiego Klastra ICT w wyŜej 
wymienionym zakresie; 

 
3. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania Umowy osobom trzecim, ani teŜ przenosić 

praw lub obowiązków z Umowy na osoby trzecie, przy czym Wykonawca we własnym 
zakresie moŜe korzystać z osób, przy pomocy których wykonuje usługi i za działania 
których ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.  
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§ 2 
Wartość umowy i warunki płatności 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma maksymalnie wynagrodzenie 

netto w wysokości …………… (słownie: ……………………) + VAT, przy czym 
naleŜne Wykonawcy wynagrodzenie będzie uzaleŜnione od rzeczywiście wykonanych 
zadań wymierzonych zapotrzebowaniem na usługi doradcze w trakcie realizacji Projektu.  

2. Wynagrodzenie umowne ustalane będzie stosownie do nakładu pracy, w zaleŜności od 
czasu poświęconego na wykonanie przedmiotu umowy, według zasad, Ŝe za jedną 
godzinę pracy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci ……………… zł (słownie: 
…………………. złotych) netto + VAT, przy czym rozliczenia będą dokonywane na 
podstawie przedstawionych Zamawiającemu kart czasu pracy, jaki Wykonawca poświęcił 
na wykonanie zadań objętych niniejszą umową.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie jakie 
naleŜy się Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy, w szczególności, 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych 
z prawidłowym wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem zwrotu ustalanych uprzednio 
z Zamawiającym kosztów niezbędnych podróŜy zagranicznych i krajowych Wykonawcy, 
w związku z naleŜytym wykonywaniem przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie umowne ustalone jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy, 
za realizację całości zlecenia i nie podlega waloryzacji w okresie trwania Umowy. 

5. Stawka godzinowa netto określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w 
toku realizacji przedmiotu umowy i nie będzie podlegała waloryzacji, natomiast wysokość 
wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy ustalana będzie kaŜdorazowo z uwzględnieniem 
aktualnej stawki podatku VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 

6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach, po przepracowaniu minimum 
……………. godzin, nie częściej jednak niŜ raz w miesiącu na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z przekazaniem karty czasu pracy 
dokumentującej podjęte czynności, o której mowa w ust. 2 Umowy, na podany tam 
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wystawienia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

7. Za zwłokę w zapłacie za przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 
8. Dniem zapłaty będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
9. Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osoby trzecie. 
 

§ 3 
Warunki wykonania Umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy określa się na dzień …………………….. 
2. Termin zakończenia realizacji umowy określa się na dzień ……………………………. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych 

materiałów związanych z działalnością Klastra. 
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4. Wykonawca oświadcza, iŜ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonywać Umowę dochowując 
staranności właściwej dla profesjonalisty w dziedzinach usług objętych jej przedmiotem.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które pozyskał, 
lub które mu udostępniono, w związku z wykonywaniem usług na rzecz Projektu, których 
ujawnienie lub z których korzystanie moŜe naruszyć interesy Klastra lub wyrządzić 
szkodę Zamawiającemu lub Uczestnikom Klastra .  

 
§ 4 

Pozostałe warunki wykonania usługi 
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą, 

Zamawiający wyznacza: ………………………., tel. ……………….. 
a Wykonawca wyznacza: ………………………., tel.: ………………………. 

2. W razie wątpliwości osobę wyznaczoną przez stronę do kontaktów w realizacji umowy 
nie uwaŜa się  za uprawnioną do zaciągania zobowiązań. 

 
§ 5 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleŜnych wyłącznie od Wykonawcy, 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 za odstąpienie 
Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŜnych wyłącznie od Zamawiającego, za 
wyjątkiem odstąpienia przez Zamawiającego w warunkach określonych w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych .  

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości 
szkody, w przypadku, gdy szkoda wyrządzona została przez Wykonawcę na skutek 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy i przenosi wartość zastrzeŜonej kary 
umownej. 

5. Kara umowna płatna będzie wezwaniu do jej uiszczenia w formie pisemnej doręczonym 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie określonym 
w wezwaniu.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Dopuszcza się moŜliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie i na warunkach 

wynikających z konsekwencji zmiany umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez 
Zamawiającego jako Beneficjenta, lub zmiany warunków zapisanych w dokumentacji 
programowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007 - 2014 obowiązującej dla Projektu, w szczególności terminu wykonania 
niniejszej umowy, w okolicznościach uzasadnionych okresem trwania Projektu 
(wydłuŜenia lub skrócenia).  
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2. W razie sporu wynikłego z niniejszej Umowy Zamawiający, przed wystąpieniem do sądu, 
obowiązany jest wyczerpać drogę postępowania ugodowego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. W sprawach spornych właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności. 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŜdej ze stron. 

 
 

                                                                                       
      WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
 
 
…………………………..            …………………………… 

 


