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Załącznik nr 6 

 

 

UMOWA NR ………………………. 

 

zawarta dnia ……………………… roku w …………………………… („Umowa”), pomiędzy 

 

Software Camp sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zana 11a, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000464292, NIP: 7123279049, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł (wpłacony w 
całości), reprezentowaną przez: ……………………. – ……………………….., zwaną dalej 
„Zamawiającym” 

a 

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

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

................................................................................................ 
zwanym dalej  „Wykonawcą” 

 

o następującej treści. 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuję się świadczyć obsługę prawną dla nie 
więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: 
CONNECT („Obsługa Prawna”). 

2.  Zakres i zasady wykonania Obsługi Prawnej określa również Zapytanie ofertowe, 
stanowiące załącznik nr 1 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 
do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Obsługi Prawnej ze starannością wynikającą z 
profesjonalnego charakteru swojej działalności. 

 

§2. Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………… zł (słownie: 
…………………………………. złotych) netto, powiększone o należny podatek VAT za 
świadczenie Obsługi Prawnej dla jednego podmiotu inkubowanego przez jeden pełny 
miesiąc. 
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2. Wynagrodzenie rozliczane w okresach miesięcznych z dołu, na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego raportów, o którym mowa w pkt. 1.11 i 1.12 
Zapytania ofertowego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty i wydatki jakie Wykonawca 
mógłby ponieść w związku z przeprowadzeniem Obsługi Prawnej. 

5. Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

6.  W przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu środków Unii Europejskiej, 
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia objętego niniejszą Umową, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia Wykonawcy jednostronnego 
oświadczenia woli o zmianie terminu płatności, wskazanego w ust. 3 powyżej, 
maksymalnie do 60 dni. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na opisane w zdaniu 
poprzednim uprawnienie Zamawiającego.   

 

§3. Obowiązek poufności 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego lub uczestników Projektu 
(podmiotów inkubowanych) danych i informacji poufnych uzyskanych w jakikolwiek 
sposób w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na formę ich utrwalenia 
(w szczególności w zakresie treści pomysłów biznesowych uczestników), w tym do:  

1) zabezpieczenia tych informacji przed utratą, zniekształceniem oraz dostępem 
nieupoważnionych osób trzecich; 

2) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

2. W przypadku, gdy ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1, przez Wykonawcę 
jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych danych, 
chyba że byłoby to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 
wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1,  
o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do 
zobowiązania każdej z tych osób do zachowania poufności i egzekwowania tego 
obowiązku na zasadach analogicznych do przewidzianych w niniejszej Umowy 
(w szczególności w zakresie zastrzeżenia kar umownych za naruszenie obowiązku 
poufności). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania poufności 
przez osoby, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę. 
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§4. Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usług prawnych, realizowanych w 
ramach Obsługi Prawnej, Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do realizacji 
postanowień Umowy i wyznaczyć mu dodatkowy 2-dniowy termin do wykonania danej 
usługi z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 
uprawniony do wykonania danej usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co Zamawiający 
będzie mógł wykonać bez upoważnienia sądu, samodzielnie lub zlecić osobom trzecim 
(„Wykonanie zastępcze”).  

2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o skorzystaniu z prawa do Wykonania zastępczego 
w terminie 2 dni przed przystąpieniem do jego wykonania.  

3. Zamawiającemu, który skorzystał z Wykonania zastępczego, przysługuje względem 
Wykonawcy roszczenie o zwrot wartości wykonanych prac oraz o zwrot wszelkich 
dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością wykonania zastępczego. 
Zwrot następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez 
wykonawców oraz Zamawiającego.  

4. Roszczenie Zamawiającego z tytułu Wykonania zastępczego może zostać potrącone z 
wynagrodzeniem Wykonawcy.  

5. Niezależnie od skorzystania wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo do 
naliczania kar umownych z tytułu zwłoki. 

 

§5. Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonania usługi prawnej na rzecz danego Podmiotu 
Inkubowanego (względem terminu uzgodnionego zgodnie z pkt. 1.6 Zapytania 
Ofertowego) - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za niestawiennictwo Wykonawcy na uzgodnione z Podmiotem Inkubowanym 
spotkanie – w wysokości 300 zł za każdy przypadek;  

3) za realizację Obsługi Prawnej (w całości lub w części) przez osobę inną niż 
określona w Ofercie lub niezaakceptowaną przez Zamawiającego – w wysokości 
1 000 zł za każdy przypadek; 

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osobę, przy pomocy których 
Wykonawca wykonuje Umowę obowiązku poufności (§3 Umowy) – w wysokości 
30 000 zł za każdy przypadek; 

5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości  25 000 zł.  

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa do domagania się zapłaty kar umownych. 
Kary umowne ulegają sumowaniu. 



 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2 

 

 

 

 

Projekt pt.: Platforma Startowa: Connect jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 
Platformy startowe dla nowych pomysłów 

 

 

IV
 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§6. Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia w każdym czasie. 

2. Wypowiedzenie Umowy wymaga pisemnego oświadczenia. 

 

§7. Dane kontaktowe 

Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie wykonania Umowy, w tym do podpisania 
protokołu odbioru zamówienia są: 

1. ze strony Zamawiającego:  ……………………………………………………………….. 

2. ze strony Wykonawcy:  ……………………………………………………………….. 

 

§8. Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią Umowy jest Oferta Wykonawcy (zał. nr 1) oraz Zapytanie ofertowe 
(zał. nr 2). 

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

3.  Spory związane z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających 
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

5. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą 
być przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami 
Zamawiającego. 

6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
każdej ze Stron. 

 

 

_________________                         __________________ 

      Zamawiający            Wykonawca  

 


