Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Numer sprawy: SCNTPL-Z/2/5-2021

[wzór]
Umowa nr …./2021 [wzór]
Zawarta dniu …………………..……….. w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy:
Śląskim Centrum Naukowo - Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach ul. Nad Białką 25, wpisaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice
- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000325477, kapitał zakładowy w wysokości 19.803.990,00 zł NIP: 652-16996-26, reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Płonkę – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………..……… z siedzibą
w ………………………… przy ul. ………………………………..…., kod ………………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorstw (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….…….… (NIP
……………………), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
zwanymi dalej łącznie Stronami Umowy,
§ 1. Uwarunkowania Umowy
a) Umowę zawiera się w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego (numer sprawy: SCNTPL-Z/2/5-2021) zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
b) Umowa realizowana jest na rzecz Zamawiającego w ramach projektu pod nazwą: „Sieć
Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania
w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”, który jest realizowany w ramach Działania
1.4 „Wsparcie ekosystemu innowacji” dla poddziałania 1.4.1. „Zarządzanie i wdrażanie
regionalnego ekosystemu innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
§ 3. Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja usługi w postaci organizacji panelu
tematycznego w obszarze technologii lotniczych i przemysłu kosmicznego w dniu 8

1

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Numer sprawy: SCNTPL-Z/2/5-2021

2.
3.
4.
5.

października 2021 roku w ramach Europejskiego Forum Przyszłości (dalej: „Panel
Tematyczny”).
Wstępny zakres merytoryczny Panelu Tematycznego: „Budowa potencjału
technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym i lotniczym”.
Liczba uczestników – min. 50 (przedsiębiorcy, naukowcy, studenci) + 3 ekspertów
pełniących funkcję panelistów.
Czas trwania Panelu Tematycznego – minimum 40 minut + przerwa kawowa.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację następujących
działań:
a) Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej agendy Panelu Tematycznego
z uwzględnieniem opisanego wyżej wstępnego zakresu merytorycznego.
b) Zapewnienie uczestnictwa co najmniej 3 ekspertów, z których każdy weźmie udział w
dyskusji i debacie w następujących obszarach tematycznych wpisujących się opisaną
wyżej wstępną agendą Panelu Tematycznego.
c) Zapewnienie cateringu w formie bufetu kawowego dla min. 53 osób (uczestnicy +
eksperci) w następującym zakresie:
− kawa w termosach
− herbata w termosach
− mleko do kawy
− cukier do kawy/herbaty
− wodę mineralna gazowana i niegazowana (min. 53 butelki (miks) o poj. 0,2 l)
− soki owocowe 100%, (m.in. 5 litrów)
− wytrawne przekąski bankietowe (min. 150 szt.)
− ciasteczka kruche podane na paterach (min. 150 szt.)
d) Zapewnienie powierzchni konferencyjnej (około 200 m2) w centrum konferencyjno –
biznesowym Stadionu Śląskiego – ul. Katowicka 10, wraz z wyposażeniem niezbędnym
do przeprowadzenia Panelu Tematycznego dla co najmniej 50 osób (50 uczestników + 3
ekspertów) oraz możliwość umieszczenia 2 banerów związanych merytorycznie
z Panelem Tematycznym oraz projektem pn. pod nazwą: „Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w
województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”.
W ramach usługi Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie uzgodnienia
szczegółowego programu Panelu Tematycznego - w tym będzie brał udział w procesie
doboru uczestników i ekspertów
§ 4. Warunki realizacji Przedmiotu Umowy

1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i Ofertą, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość zorganizowania Panelu
Tematycznego zgodnie z koncepcją określoną w §3 ust. 2.
Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych
z wykonaniem Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.
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3.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania
osób, które skieruje do wykonania Przedmiotów Umowy, jak również podwykonawców
i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były
działania, względnie uchybienia, jego własne.
Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół – zdawczo podpisany z
wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wzór
protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
§ 5. Okres realizacji Umowy

1. Okres realizacji Przedmiotu Umowy, jest ściśle związany z terminem przebiegu
Europejskiego Forum Przyszłości o którym mowa w ust. 1, co oznacza że organizacja Panelu
Tematycznego musi odbyć się 8 października 2021.
2. Termin organizacji Panelu Tematycznego może zostać zmieniony, jeżeli zmianie ulegnie
termin przebiegu Europejskiego Forum Przyszłości.
§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie ………… zł, (słownie: ………….………..00/100 zł) brutto, wraz z należnym
podatkiem VAT w wysokości ……… zł (słownie: …………………).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu
realizacji
całości
Przedmiotu
Umowy,
na
podstawie
podpisanego
z wynikiem pozytywnym protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §4 ust. 4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, wynikające z realizacji Umowy, będzie płatne na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego
w terminie, o którym mowa w ust. 4, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
Strony zgodnie wykluczają możliwość cesji wynagrodzenia z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 7. Rękojmia za wady

1.

2.

W ramach rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady –
rozumiane jako wady przedmiotu Umowy wykonanego w ramach odebranych przez
Zamawiającego zleceń szczegółowych, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
cywilnego z zastrzeżeniem zmian wynikających z postanowień Umowy.
W przypadku, gdy w okresie rękojmi, stwierdzone zostaną wady produktu wykonanego w
ramach realizacji Umowy, wówczas Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w
tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni, a po jego bezskutecznym
upływie może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten produkt lub odstąpić od Umowy
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3.

4.

w tym zakresie oraz niewykonanej części Umowy. Żądanie Zamawiającego musi być
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Za wady określone w ust. 1, Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres
3 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym
Końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu jej
obowiązywania, pod warunkiem, że zgłosił Wykonawcy wadę w okresie obowiązywania
rękojmi.
§ 8. Koordynatorzy Umowy

1.

2.

Osobą wskazaną do współpracy ze strony Wykonawcy oraz odpowiedzialną za realizację
Umowy i przyjmowanie zleceń szczegółowych jest:
………………………………..………...
Osobą wskazaną do współpracy ze strony Zamawiającego oraz odpowiedzialną za realizację
Umowy i przyjmowanie zleceń szczegółowych jest:
………………………………..………...
§ 9. Zmiany Umowy

1.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem, że zmiana osób, o których mowa §8 wymaga wyłącznie powiadomienia
Strony na piśmie.
§ 10. Siła Wyższa

1.

2.

3.
4.

Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte
wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne,
wojny, ataki terrorystyczne, strajki oraz stany epidemii (w tym okoliczności związane z
obostrzeniami administracyjnymi związanymi z epidemią Covid 19).
Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej
bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby
w niezwłocznie nie dłużej aniżeli w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia przedstawić
drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności
Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu
Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała
wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
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5.

W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły
Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna
za wykonanie swoich zobowiązań.
§ 11. Odstąpienie od Umowy

1.
2.

3.

4.

Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza
postanowienia Umowy.
Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy tak dalece, że należyte wykonanie
przedmiotu Umowy nie będzie możliwe w terminie wskazanym w §5 ust.1;
2) Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiającym pozostanie
w zwłoce w realizacji innych niż określone w pkt 1) istotnych zobowiązań
wynikających z Umowy;
W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i
usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W
przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin odstąpienia wynosi 3 dni od
upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 12. Poufność danych i informacji

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji
dotyczących
Zamawiającego
oraz
jego
pracowników,
współpracowników
i podmiotów z Zamawiającym współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji
Umowy.
Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów i
danych, o których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał:
1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się
Wykonawcy do ich ujawnienia,
2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami sądów lub
właściwych organów państwowych,
3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę
Zamawiającego na ich ujawnienie.
Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku
z realizacją prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko
w celu wykonania tych prac.
Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich
pracowników i podwykonawców.
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5.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli
w trakcie lub w związku z realizacją Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe
zgromadzone w zasobach Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy jednostkowych danych
statystycznych, jeżeli takie będą mu dostępne w czasie wykonywania przedmiotu Umowy,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1068 z późn. zm.).
§ 13. Rozstrzyganie sytuacji spornych

1.

2.
3.

4.

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania na drodze porozumienia
Stron.
Z żądaniem rozstrzygnięcia sporu może wystąpić każda ze Stron.
W przypadku, gdy dany spór nie zostanie przez Strony rozwiązany na drodze porozumienia
w terminie 30 dni od dnia jego powstania, wówczas spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem,
dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej.
§ 14. Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa
polskiego.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), o ile ustawa
PZP nie stanowi inaczej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe Zamawiajacego (numer sprawy: SCNTPL-Z/2/5-2021)
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Załącznik nr 2: Kopia oferty Wykonawcy
Załącznik nr 3: Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ……… z dnia ……………….2021 r.
Zapytanie ofertowe Zamawiającego (numer sprawy: SCNTPL-Z/2/5-2021)
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……… z dnia ……………….2021 r.
Kopia oferty Zamawiającego
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ……… z dnia ……………….2021 r.
[wzór]
PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY
miejscowość, dnia ………………..
I.
Dotyczy: umowy nr …. z dnia 2021 roku na realizację zamówienia: Kompleksowa realizacja
usługi w postaci organizacji panelu tematycznego w obszarze technologii lotniczych i przemysłu
kosmicznego w dniu 8 października 2021 roku w ramach Europejskiego Forum Przyszłości
Zamawiający:
Śląskie Centrum Naukowo - Technologicznym Przemysłu Lotniczego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach reprezentowana przez:
…………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

II.
Lp.

Opis zadań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy

1.

Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej agendy Panelu
Tematycznego z uwzględnieniem wstępnego zakresu
merytorycznego

2.

Zapewnienie uczestnictwa co najmniej 3 ekspertów, z
których każdy weźmie udział w dyskusji i debacie w
następujących obszarach tematycznych wpisujących się we
wstępną agendę Panelu Tematycznego

3.

Dostawa Urządzenia do siedziby Zamawiającego wraz z
wykonaniem konstrukcji wsporczej niezbędnej do transportu
Urządzenia,

4.

Zapewnienie cateringu w formie bufetu kawowego dla min.
53 osób (uczestnicy + eksperci) w następującym zakresie:
− kawa w termosach
− herbata w termosach
− mleko do kawy
− cukier do kawy/herbaty
− wodę mineralna gazowana i niegazowana (min. 53
butelki o poj. 0,2 l)
− soki owocowe 100%, (m.in. 5 litrów)
− wytrawne przekąski bankietowe (min. 200 szt.)

Opis i zastrzeżenia *
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−

ciasteczka kruche podane na paterach (min. 200 szt.)

Zapewnienie powierzchni konferencyjnej (około 200 m2) w
centrum konferencyjno – biznesowym Stadionu Śląskiego –
ul. Katowicka 10, wraz z wyposażeniem niezbędnym do
przeprowadzenia Panelu Tematycznego dla co najmniej 50
uczestników oraz możliwość umieszczenia 2 banerów
związanych merytorycznie z Panelem Tematycznym oraz
projektem pn. pod nazwą: „Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie
Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
(SO RIS w PPO – II)”.
* w przypadku braku zastrzeżeń wpisać: "brak zastrzeżeń"

III.
Wykonawca i Zamawiający stwierdzają, iż realizacja Przedmiotu Umowy odpowiada jej
warunkom Umowy, w związku z czym Zamawiający odbiera Przedmiot Umowy
− pozytywnie tj. bez zastrzeżeń**
− z zastrzeżeniami opisanymi w pkt II **
IV.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego w ciągu ….. dni od
daty podpisania niniejszego protokołu zdawczo – odbiorczego (jeśli dotyczy).

ze strony Zamawiającego: ………………………………………………..
(podpis i pieczęć firmowa)

ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………
(podpis i pieczęć firmowa)

**niepotrzebne skreślić
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