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Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO                                                 

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na badanie potrzeb przedsiębiorców w 

ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla 

podkarpackich MSP.” 

 

 

 

U M O W A 

NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ POTRZEB PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH 

PROJEKTU PN. „KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA I ROZWÓJ 

PAKIETU USŁUG PIG DLA PODKARPACKICH MSP.” 

 

zawarta w dniu .............. w Krośnie pomiędzy:  

Podkarpacką Izbą Gospodarczą, ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno, NIP 684 – 00 – 19 – 826, zwaną 

dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

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

a  

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

a łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badań potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu 

pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP” – 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Regulaminie przetargu oraz zgodnie z 

ofertą Wykonawcy. 
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2. Strony mają prawo dokonać zmian / uszczegółowień w opisach zawartych w ofercie Wykonawcy 

w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. W przypadku gdy Strony dokonają zmian w ofercie 

opis zmian / uszczegółowień w ofercie Wykonawcy stanowić one będą załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badań potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu 

pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP”, 

składającej się z następujących zadań: 

Zadanie 1  

a) Zadanie 1  

a) Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badań jakościowych metodą IDI (In Depth Interview) 

dotyczących potrzeb przedsiębiorców w zakresie świadczenia usług doradczych on-line.    

W skład zadania wchodzi:  

• opracowanie metodologii badań jakościowych  

• wyłonienie próby minimum 60 podmiotów wśród przedsiębiorców z terenu woj. 

podkarpackiego. Dobór respondentów uwzględniać będzie przedsiębiorców z całego zakresu 

branż na rynku Podkarpacia 

• przeprowadzenie wywiadów pogłębionych na wcześniej wyłonionej grupie badawczej 

• analiza przeprowadzonych wywiadów pogłębionych pod kątem wdrażania nowych usług 

on-line świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej. 

b) Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na zastosowanie zaproponowanej metodologii 

badań.  

c) Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dotyczącą wyboru zaproponowanej grupy 

badawczej. 

d) Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym realizację poszczególnych elementów zadania, o 

których mowa w pkt. a).   

 

Dokumentacja wymagana do rozliczenia zadania: 

- zapis wywiadów pogłębionych – wydruk + CD 

- raport  

 

Zadanie 2  
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a) Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie badań ilościowych metodą CAPI (Computer Aide 

Personal Interview) dotyczących potrzeb i opinii przedsiębiorców w zakresie świadczenia usług 

doradczych on-line. 

W skład zadania wchodzi:  

• opracowanie metodologii badań ilościowych   

• wyłonienie próby minimum 1.000 podmiotów wśród przedsiębiorców z terenu woj. 

podkarpackiego. Dobór respondentów uwzględniać będzie przedsiębiorców z całego zakresu 

branż na rynku Podkarpacia. 

• przeprowadzenie badań ilościowych na wcześniej wyłonionej grupie badawczej metodą 

CAPI uwzględniających opinie na temat: 

 praktycznego wykorzystania platformy,  

 wizualizacji platformy i jej struktury, 

 oferowanych usług on-line, 

 możliwych do zastosowania nowych rozwiązań, 

 alternatywnych sposobów świadczenia usług, 

 dodatkowych usług, mogących poszerzyć grono zainteresowanych przedsiębiorców. 

• analiza przeprowadzonych badań pod kątem możliwości rozbudowania i udoskonalenia 

nowej platformy on-line  

• termin zakończenia badania - 12 września 2014 r. 

b) Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na zastosowanie zaproponowanej metodologii 

badań.  

c) Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dotyczącą wyboru zaproponowanej grupy 

badawczej. 

d) Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym realizacje poszczególnych elementów zadania, o 

których mowa w pkt. a).   

 

Dokumentacja wymagana do rozliczenia zadania: 

- zapis danych z kwestionariuszy ankiet – wydruk + CD 

- raport końcowy  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

wykonaną koncepcją i założeniami zawartymi w ofercie przetargowej. 
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2. Wykonawca, wykonując prace określone w Umowie, zobowiązuje się do starannego i 

profesjonalnego działania, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego dzieła nie będą naruszać praw osób 

trzecich. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

4. Wykonawca zapewni stabilny zespół osobowy do współpracy z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności oraz wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy specjalistycznej oraz uwzględnieniem 

zawodowego charakteru swojej działalności. 

 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania 

Umowy, a w szczególności do: 

a. dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów i informacji, niezbędnych Wykonawcy do 

świadczenia usług i wykonania prac objętych przedmiotem Umowy, 

b. wyposażenia Wykonawcy - w zależności do bieżących potrzeb - w stosowne dokumenty, 

pełnomocnictwa i upoważnienia do działania na rzecz lub w imieniu Zamawiającego, 

c. terminowego dokonywania płatności z tytułu należnego Wykonawcy i zaakceptowanego 

wynagrodzenia.  

 

§ 4 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

………………….. zł brutto (słownie: ………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości …………., 

kwota netto w wysokości ……………………………. 

2. Zamawiający jest zobowiązany dokonać płatności wynagrodzenia przewidzianego Umową w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako nabywcy 

w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: zakupu materiałów i urządzeń, 
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transportu, koszty ewentualnych roszczeń osób trzecich z powodu niekorzystnych dla nich 

działań Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 wypłacane będzie Wykonawcy po wystawieniu faktur 

częściowych i faktury końcowej za realizację poszczególnych etapów robót. 

2. Etapami robót o których mowa w ust. 1 są poszczególne zadania wskazane w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – roboty podlegające odbiorom 

częściowym i odbiorowi końcowemu. 

3. Strony mogą również przyjąć, iż danym etapem robót będzie procentowa część poszczególnego 

zadania. 

4. Dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystawiania faktur częściowych są protokoły  z 

odbiorów częściowych podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Dokumentem uprawniającym do wystawienia faktury końcowej jest protokół z odbioru 

końcowego robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca wyraża zgodę na wydłużenie terminu 

płatności nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia doręczenia faktury o której mowa w ust. 1. W 

przypadku tym, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, iż dokona płatności za fakturę 

w terminie 60-dniowym. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do dnia 12 

września 2014 r.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poszczególnych etapów w terminach określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do 

terminów określonych w ust. 1 (termin końcowy realizacji całości przedmiotu umowy), z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) wartości całego wynagrodzenia umownego 

brutto za  każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku opóźnień w wykonaniu poszczególnych etapów (zadań) przedmiotu umowy 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto 

danego etapu umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu 
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wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym jako dzień zakończenia danego etapu 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 % wartości całego wynagrodzenia umownego brutto. 

6. Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty kary umownej. 

7. Zamawiający może zaliczyć na poczet kar umownych wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą przyjęcia i bez dodatkowych opłat, w 

ramach wynagrodzenia wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do wszelkich stworzonych 

przez Wykonawcę materiałów. 

2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami 

autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, 

wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 

3. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw 

autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić 

zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu 

przeciwko niemu pozwu lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego pełnomocnictwa 

wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami 

powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. 

5. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do 

pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z ust. 4. 

 § 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:   

a. Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Umowy o więcej niż 7 dni, 
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b. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiot umowy będzie wadliwie 

wykonywany, a poprawa prac nie będzie mogła być dokonana w czasie 

umożliwiającym ukończenie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej 

umowie,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Zamawiający zalega z 

płatnościami wynagrodzenia powyżej 60 dni. 

3. Oświadczanie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron i we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej 

może nastąpić w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 

uzasadniających odstąpienie od umowy.  

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego (uprzedniego) poinformowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych lub prawnych mających wpływ na realizację 

Umowy, w tym: 

a. zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności, 

b. postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego wszczętego w 

stosunku do Wykonawcy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, po wyczerpaniu możliwości ich 

polubownego załatwienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą stosowne przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych obowiązujących 

aktów prawnych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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 Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

………………………………................     ...............………………………………. 


