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UMOWA ZP/…../2020 
(projekt) 

zawarta w dniu _______________2020 r. pomiędzy: 
Gminą Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna – 
Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, posiadającą 
NIP 795 – 231 – 95 - 92; oraz REGON 650900341 
a:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego, przeprowadzonego w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwą Wybór 
Operatora Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji zawarto umowę następującej 
treści. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi zarządzania przez Wykonawcę, zwanego również 
Operatorem, działalnością Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji przy ul. 
Ratuszowej 10A w Przemyślu.  
Działania Operatora w Inkubatorze oprócz czynności administracyjnych nad powierzonym majątkiem 

mają wspierać innowacyjność, promowanie oraz rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, regionu powiatu 

przemyskiego oraz województwa podkarpackiego, w szczególności poprzez udostępnienie 

powierzchni i zaplecza biurowego wraz z wyposażeniem dla nowo utworzonych i istniejących 

przedsiębiorstw. Ponadto celem Inkubatora jest pomoc merytoryczna w zarządzaniu firmą poprzez 

realizację usług doradczych, szkoleń, warsztatów tematycznych, konferencji, seminariów, forów, 

ułatwienie dostępu do kadry naukowej, zachęcanie do nawiązywania współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki i biznesu, promowanie idei przedsiębiorczości 

i innowacyjności, współpraca z organizacjami pracodawców, wyższymi uczelniami itp. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz niniejszej 
umowy. 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Na etapie przygotowawczym: 

2) przekazanie Inkubatora Operatorowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
zawierającego opis obiektu wraz z całym wyposażeniem w terminie 3 dni roboczych od 
podpisania umowy; 

3) ustalenie w uzgodnieniu z wybranym Operatorem stawek rynkowych za wynajem powierzchni 
Inkubatora; 

4) weryfikacja i zatwierdzenie zasad funkcjonowania inkubatora; 
Na etapie funkcjonowania obiektu: 
5) przeglądy gwarancyjne budynku inkubatora wynikające z umowy z wykonawca robót; 
6) pokrycie kosztów mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki); 
7) pokrycie kosztów ochrony budynku (dozór instalacji alarmowej); 
8) ubezpieczenie budynku i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz włamania, 

kradzieży i zniszczenia; 
9) aktualizacja w uzgodnieniu z wybranym Operatorem stawek rynkowych za wynajem 

powierzchni Inkubatora (w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba); 
10) ustalenie w uzgodnieniu z wybranym Operatorem wysokości opłaty eksploatacyjnej wliczanej 

w koszty najmu powierzchni inkubatora. 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy, zwanego również Operatorem, należy prowadzenie działań w okresie 

poprzedzającym oddanie do użytku obiektu inkubatora (etap przygotowawczy) oraz w okresie jego 

funkcjonowania. 

2. Zadania i obowiązki Operatora na etapie przygotowawczym: 

1) Opracowanie i uzgodnienie z Gminą Miejską Przemyśl zasad funkcjonowania Inkubatora 

w terminie do 30 dni od podpisania umowy na prowadzenie Inkubatora, w tym: 

a) regulaminu funkcjonowania Inkubatora, 

b) oferty Inkubatora, 
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c) regulaminu rekrutacji i kryteriów naboru przedsiębiorców do Inkubatora, 

d) regulaminu dot. zasad wsparcia przedsiębiorców ulokowanych w Inkubatorze, 

e) wzoru umowy z przedsiębiorcą uzyskującym wsparcie w Inkubatorze, 

f) wzorów formularzy obowiązujących w Inkubatorze. 

2) Realizacja innych działań przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia działalności 

Inkubatora tj. do pozyskania przedsiębiorców i wykorzystania powierzchni inkubatora. 

3. Zadania i obowiązki Operatora na etapie funkcjonowania obiektu: 

1) administrowanie powierzonym majątkiem, a w szczególności prawidłowa eksploatacja oraz 
utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku, urządzeń technicznych oraz wyposażenia 
zgodnie z przekazanymi przez Gminę Miejską Przemyśl instrukcjami obsługi, a także 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
Operator będzie odpowiedzialny za: 

a) prawidłową eksploatację budynku oraz wyposażenia, 
b) stan nieruchomości i bezpieczeństwo osób trzecich na terenie nieruchomości; 

2) dokonywanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku zgodnie z art. 62 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333); 

3) zawarcie umowy na konserwację windy; 
4) utrzymanie letnie i zimowe budynku oraz jego bezpośredniego otoczenia - chodniki przy 

ul. Ratuszowej i ul. Serbańskiej oraz niezabudowana część działki za budynkiem (w tym m.in. 
sprzątanie, koszenie trawy, odśnieżanie dachu budynku Inkubatora); 

5) zapewnienie dostępu do internetu; 
6) zapewnienie wywozu odpadów komunalnych z terenu inkubatora; 
7) zapewnienie porządku wewnątrz budynku inkubatora – bieżące sprzątanie części wspólnych. 

Pozostałe powierzchnie, w tym niewynajęte pomieszczenia biurowe sprzątane według potrzeby; 
8) pokrycie kosztów mycia, co najmniej 2 razy w roku stolarki okiennej: okna otwierane oraz okna 

stałe (stanowiące przeszkoloną cześć ścian zewnętrznych). Od zewnątrz wymagane mycie ze 
zwyżki lub podnośnika; 

9) pokrycie kosztów mycia drzwi zewnętrznych i witryn na parterze budynku na bieżąco zgodnie 
z potrzebą; 

10) dokonywanie drobnych napraw w zakresie nieobjętym gwarancją (budynek inkubatora oraz 
wyposażenie). 
Przez dokonywanie drobnych napraw rozumie się przykładowo: wymianę uszkodzonych źródeł 
światła, naprawę uszkodzonych zamków i klamek w budynku i meblach biurowych, naprawę 
uszkodzonych powłok malarskich ścian, które powstały w wyniku użytkowania (tj. otarcia, 
zabrudzenia), itp.; 

11) aktualizacja zasad funkcjonowania inkubatora w przypadku zaistnienia takiej potrzeby; 
12) prowadzenie naboru przedsiębiorców do inkubatora zgodnie z przyjętym regulaminem 

rekrutacji; 
13) wynajem podmiotom przyjętym do inkubatora powierzchni biurowych w oparciu o otwarte, 

przejrzyste i niedyskryminujące zasady z ceną ustaloną na podstawie stawek rynkowych; 
14) Operator będzie przygotowywał, zawierał i rozwiązywał w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej 

Przemyśl umowy najmu z podmiotami/przedsiębiorcami korzystającymi z pomieszczeń 
i infrastruktury inkubatora; 

15) wynajem sali konferencyjnej na podstawie stawek rynkowych wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, w tym podmiotom nieuzyskującym wsparcia w ramach Inkubatora; 

16) obsługa organizacyjna oraz finansowo-księgowa inkubatora i ulokowanych w nim podmiotów: 
a) Operator będzie przekazywał Gminie Miejskiej Przemyśl niezwłocznie po otrzymaniu 

i zweryfikowaniu pod względem wykonania usługi faktury zakupu usług dotyczących 
dostawy mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki) w nieprzekraczalnym 
terminie niezbędnym do realizacji płatności (tj. minimum 7 dni przed terminem płatności). 
W przeciwnym wypadku kosztem odsetek za zwłokę zostanie obciążony Operator. 
Operator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru faktur zakupu, w którym należy 
odnotowywać datę wpływu faktury i datę przekazania faktury do Gminy Miejskiej Przemyśl, 

b) Operator będzie naliczał opłaty związane z najmem powierzchni inkubatora. W cenie 
najmu zostanie uwzględniona również opłata eksploatacyjna obejmująca koszty 
funkcjonowania z poprzedniego miesiąca. Wysokość opłaty eksploatacyjnej oraz jej 
elementy składowe zostaną uzgodnione z Gminą Miejską Przemyśl, 

c) wpływy z tytułu najmu powierzchni Inkubatora w tym sali konferencyjnej stanowią w całości 
dochód Gminy Miejskiej Przemyśl, 

d) Operator będzie wystawiał faktury sprzedaży według określonej numeracji i prowadził 
ewidencję sprzedaży VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w 
imieniu i na rzecz Gminy po uprzednim uzyskaniu stosownego upoważnienia. 
Sprzedającym będzie Gmina Miejska Przemyśl, natomiast wystawiającym faktury VAT 
będzie Operator. Operator przekaże wystawione Gminie Miejskiej Przemyśl faktury 
w formie elektronicznej w postaci plików tekstowych, zgodnie z załączoną do umowy 
przykładową strukturą plików – w terminach jak w punkcie lit. g. Gmina na tej podstawie 
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ujmie zrealizowaną sprzedaż w ewidencji księgowej należności oraz w swoich rejestrach 
sprzedaży VAT. Rejestr sprzedaży przekazywany będzie do Wydziału Finansowego 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu, po zamknięciu miesiąca w terminie do 3 dni po 
zakończeniu miesiąca, którego dotyczy sprzedaż. Kopie faktur sprzedaży w wersji 
papierowej będą przechowywane u Operatora. Operator na żądanie Gminy, udostępni 
wystawione kontrahentom faktury, 

e) należności objęte fakturami wystawionymi przez Operatora na najemców, będą 
regulowane na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl, wskazany na fakturze jak 
w punkcie lit. g, 

f) Operator zobowiązany jest do składania miesięcznych zestawień uwzględniających 
wszystkie uzyskane przychody w terminie do 5-go dnia miesiąca następnego, 

g) w przypadku wpłat gotów 
h) kowych przyjętych przez Operatora jest on zobowiązany przekazywać je na rzecz Gminy 

Miejskiej na konto Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 (Getin Noble Bank S.A.) 
w terminach: 
- uzyskane wg stanu na 20 dzień danego miesiąca - w terminie do 25-go dnia danego 

miesiąca, 
- uzyskane wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca - w terminie do 5-go dnia 

miesiąca następnego. 
Na okoliczność przyjętych i odprowadzonych wpłat gotówkowych, Operator sporządzi 
i przekaże zestawienie z dokonanych wpłat; 

i) Gmina Miejska Przemyśl powiadomi Operatora o zaległościach w opłatach najemców. 
Operator ma obowiązek dołożenia wszelkiej staranności celem uzyskania od najemców 
czynszów oraz innych opłat z tytułu najmu w pełnej przypisanej wysokości; 

j) Operator będzie naliczał i pobierał odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych od 
zaległości z tytułu czynszów najmu oraz innych należności, a także doliczy rekompensatę 
za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40, 70, 100 euro - w zależności od 
wartości świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem uchwały Nr 30/2020 Rady Miejskiej 
w Przemyślu z dnia 16 marca 2020r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; 

k) Operator zobowiązany jest przekazać niezbędną dokumentację do Wydziału Finansowego 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu w celu wszczęcia procedury windykacji należności wobec 
podmiotów zalegających z zapłatą należności; 

l) Operator będzie informował najemców powierzchni inkubatora o obowiązku ponoszenia 
kosztów podatku od nieruchomości oraz będzie przekazywał do Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu 2 egz. umowy zawartej z najemcą w terminie 
do 7 dni od daty jej zawarcia. W umowach najmu należy zapisać dane dotyczące 
powierzchni wynajętej części budynku, wraz z odpowiadającym im udziałem w gruntach 
i budowlach. 

m) Operator zobowiązany jest do składania miesięcznych zestawień zmian powierzchni 
użytkowych inkubatora oddanych w najem w terminie do 5-ego dnia miesiąca następnego; 

n) Operator będzie zobowiązany do prowadzenia odrębnej księgowości dotyczącej 
funkcjonowania Inkubatora w sposób umożliwiający wyodrębnienie wszystkich kosztów 
i przychodów; 

o) Operator zapewni we własnym zakresie niezbędne oprogramowanie na potrzeby obsługi 
finansowo-księgowej w wymaganym zakresie; 

p) Operator zobowiązany jest do przechowywania i archiwizowania źródłowych dokumentów 
finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Zadania i obowiązki Operatora w zakresie reprezentacji i promocji. 

Działania informacyjno-promocyjne dotyczą: 
1) prowadzenia strony internetowej inkubatora (pełne informacje o inkubatorze w tym m.in. jego 

oferta oraz informacje dot. podmiotów ulokowanych w inkubatorze) - aktualizacja treści w razie 
potrzeby; 

2) prowadzenie profilu Inkubatora w mediach społecznościowych (Facebook) - aktualizacja treści 
w razie potrzeby; 

3) zamieszczanie ogłoszeń, materiałów i informacji w prasie lokalnej, regionalnej, krajowej, 
uczelnianej i specjalistycznej związanych z działalnością inkubatora - minimum jedno 
ogłoszenie w ciągu 6 miesięcy. 

5. Inicjowanie współpracy ulokowanych w inkubatorze MŚP z jednostką naukową, jaką jest Państwowa 

Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu lub inną uczelnią wyższą z terenu województwa 

podkarpackiego. 

6. Inicjowanie współpracy gospodarczej oraz wymiany informacji (transferu wiedzy) ulokowanych 

w inkubatorze podmiotów z przedsiębiorstwami z sektora ICT oraz nawiązanie stałej współpracy 

w ramach różnych relacji biznesowych. 

7. Świadczenie specjalistycznych usług. 
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W ramach złożonej oferty w okresie obowiązywania umowy Operator musi zapewnić realizację 
6 usług specjalistycznych. Przez usługi specjalistyczne należy rozumieć usługi świadczone przez 
Operatora lub podmioty zewnętrzne, nieposiadające charakteru ciągłego lub okresowego oraz które 
nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi 
doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 
Gmina Miejska Przemyśl uzna następujące usługi specjalistyczne: 

1) usługa szkoleniowa - szkolenie dla osób zamierzających założyć własną działalność 
gospodarczą: 
Usługa pn. „Spotkanie z biznesem” - warsztaty dotyczące generowania pomysłów na 
działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu. Szkolenia bezpłatne 
1 dniowe (8 godzin lekcyjnych) skierowane do osób planujących założyć własną działalność 
gospodarczą. Liczebność grupy: 8-10 osób. Wymagane jest przeprowadzenie 1 szkolenia na 
6 miesięcy; 

2) usługa informacyjna - udzielanie informacji o pożyczkach dofinansowanych ze środków 
publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej: 
Usługa świadczona bezpłatnie, skierowana, w szczególności do osób planujących założyć 
własną działalność gospodarczą. Ma na celu przekazanie kompleksowej informacji na temat 
oferty pożyczek dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie 
działalności gospodarczej, w tym kryteriów ubiegania się i zasad przygotowania wymaganych 
dokumentów. Pod pojęciem ww. usługi informacyjnej rozumie się 2-godzinny dyżur doradcy 
w Inkubatorze raz w tygodniu lub 1-godzinny dyżur doradcy w Inkubatorze 2 razy w tygodniu,  
oraz dodatkowo  ____ godzinny dyżur doradcy w Inkubatorze raz w tygodniu, podczas których 
świadczone są opisane usługi informacyjne; 

3) usługa doradcza - przygotowanie biznes planu dotyczącego rozpoczynania działalności 
gospodarczej: 
Usługa świadczona odpłatnie, skierowana do osób planujących założyć własną działalność 
gospodarczą. Polega na kompleksowym przygotowaniu biznes planu dotyczącego 
podejmowanej działalności gospodarczej; 

4) usługa doradcza - przygotowanie wniosku o dotację na założenie lub rozwinięcie działalności 
gospodarczej: 
Usługa świadczona odpłatnie, skierowana do osób planujących założyć własną działalność 
gospodarczą lub przedsiębiorców. Polega na kompleksowym przygotowaniu wniosku 
o dofinansowanie do programów finansowanych ze środków publicznych, w tym Unii 
Europejskiej; 

5) usługa finansowa - udzielanie pożyczek na założenie lub rozwój działalności gospodarczej 
finansowanych ze środków publicznych: 
Usługa świadczona bezpłatnie polegająca na pośrednictwie w udzielaniu pożyczek na 
założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków publicznych; 

6) usługa rekrutacji pracowników: 
Usługa będzie polegała na kompleksowej obsłudze przy rekrutacji pracowników przez 
przedsiębiorców usytuowanych w Inkubatorze. Usługa będzie usługą odpłatną. Będzie 
obejmowała ustalenie z przedsiębiorcą zakresu kompetencji i umiejętności poszukiwanego 
pracownika, przygotowanie i aktywację ogłoszeń rekrutacyjnych, monitoring i selekcję aplikacji 
kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami - indywidualne rozmowy 
z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (m.in. wywiady, testy kompetencyjne). 

8. Dopuszcza się możliwość świadczenia innych usług specjalistycznych, przy czym muszą być to 

usługi nieposiadające charakteru ciągłego lub okresowego oraz które nie są związane ze zwykłymi 

kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, 

regularne usługi prawnicze lub reklama. Ponadto muszą być to usługi, które nie będą generować 

dodatkowych kosztów obciążających Gminę Miejską Przemyśl (np. będą to usługi odpłatne, 

z których przychód pokryje koszty realizacji). 

9. Operator lub podmioty zewnętrzne świadczące w inkubatorze usługi specjalistyczne muszą 

zapewnić ich odpowiedni standard. 

10. Operator może planować realizację innych działań wspierających przedsiębiorczość, w tym 

dodatkowych usług doradczych i szkoleniowych, ale muszą być to działania, które nie będą 

generować dodatkowych kosztów obciążających Gminę Miejską Przemyśl (np. będą to usługi 

odpłatne, z których przychód pokryje koszty realizacji). 

11. Wymagane jest wyznaczenie do obsługi inkubatora odpowiedniej liczby osób posiadających wiedzę 

i doświadczenie w zakresie: 

1) znajomości branży ICT, w której planuje się specjalizować Inkubator; 
2) finansów, księgowości; 
3) prawa. 
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12. Od dnia powierzenia majątku Inkubatora na Operatora przechodzi obowiązek utrzymywania 

przedmiotowego majątku w niepogorszonym stanie uwzględniającym jednak naturalne zużycie 

zgodnie z powierzonymi zadaniami i obowiązkami. 

13. Operator zobowiązany jest wykonywać zlecone zadania i obowiązki z należytą starannością 

i rzetelnością w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także chronić interes Gminy Miejskiej 

Przemyśl w trakcie trwania umowy oraz do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. 

14. Operator zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 

w Inkubatorze” w ilości: 

1) co najmniej 1 firmy w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021r.; 

2) co najmniej 11 firm w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.; 

3) co najmniej 11 firm w okresie od 1 stycznia 2022r. do końca obowiązywania umowy. 

15. W przypadku, gdy po 12 miesiącach od podpisania umowy wskaźnik wynajęcia powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na wynajem wyniesie mniej niż 70,00%, wówczas Operator zobowiązuje 

się do pokrycia różnicy kosztów mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki) do 

pełnego obłożenia (100%) powierzchni użytkowej przeznaczonej na wynajem, za każdy miesiąc, 

w którym ww. warunek zostanie spełniony. Warunek będzie weryfikowany według stanu na koniec 

trzynastego miesiąca i kolejnych miesięcy trwania umowy. 

16. Operator przedkłada Gminie Miejskiej Przemyśl w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po 

okresie, za który należy złożyć sprawozdanie, kwartalne oraz roczne sprawozdania merytoryczne 

z prowadzonej działalności oraz sprawozdanie końcowe. 

17. Operator przedkłada Gminie Miejskiej Przemyśl w terminie do 5 dnia miesiąca następnego po 

okresie, za który należy złożyć, zestawienia uwzględniające wszystkie uzyskane przychody. 

18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości. 

19. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 

polegających na: 

1) bieżącym sprzątaniu wewnątrz budynku; 

2) bieżącym sprzątaniu na zewnątrz budynku; 

3) odśnieżaniu dachu budynku; 

4) myciu okien od wewnątrz oraz od zewnątrz budynku Inkubatora; 

5) czynnościach związanych z przygotowaniem dokumentacji administracyjnej. 

20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

określonego w ust. 19, w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu nw. dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 19: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, których dotyczy nw. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 119 z 04.05.2016, str. 1) – 

zwanego RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: 

imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 
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2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wymienione w SIWZ wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

22. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 21, w terminie wskazanym 

przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 

23. W związku z uprawnieniami Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli wskazanych w ust. 20 

i ust. 21 w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wymaga się sporządzenia 

protokołu potwierdzającego stan faktyczny i okazane dokumenty. 

24. Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

który stanowi  Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz niniejszej umowy. 

25. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego realizowania przedmiotu umowy 

wg Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz 

niniejszej umowy, oraz zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 4 
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się dbać o wysoką jakość wykonania usługi. 
2. Wykonawca zapewnia dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym, który posiada 

odpowiedne kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje do wykonania niniejszej umowy, w tym: 
1) osobą pełniącą funkcję informatyka - ……………….. 
2) osobą prowadzącą sprawy finansowo-księgowe - ……………………………………… 
3) osobą pełniącą funkcję prawnika - ……………………………………… 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy poprzez 

wizytację Inkubatora bez konieczności powiadamiania Wykonawcy. 

4. Odbiór przedmiotu zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzając odbiór w postaci pisemnego 

protokołu odbioru z oświadczeniem Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez zastrzeżeń czy też 

zgłasza zastrzeżenia wraz z ich opisem, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego 
z zastrzeżeniem skutków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca upoważnia _____________________ (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) do 

uczestniczenia z ramienia Wykonawcy w odbiorze przedmiotu zamówienia. 

8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) _______________________________ tel.: _______ e-mail: __________ ; 

2) Tomasz Włoch - Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych tel.: _______ e-mail: 

_____________ ; 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian osób określonych 

w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcje 

określone w ust. 2 spełniają co najmniej wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

w Formularzu ofertowym.  

11. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie wymaga 

to zmiany zapisów umowy. 

12. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, w tym 

także adresu e – mail lub numeru telefonu. 

13. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 12 zlecenia lub korespondencję 

dostarczoną pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

 

§ 5 

Podwykonawcy  

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji 
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części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową 

realizację tego zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ________________________ 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego 

podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

§ 6 
Termin wykonania umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.  

2. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie się przez to dni od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

§ 7 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 
_________ zł netto, (słownie: ________________________________________________),  
_________ zł brutto, (słownie: ______________________________________________), 

__________________________ zł kwota podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane, 
wg następujących zasady: 

 1/24 kwoty netto określonej w ust. 1, tj. kwota __________ zł netto + __________ zł kwota 
podatku VAT, co łącznie stanowi kwotę ____________ zł brutto (słownie: ___________) 
wypłacaną w 24 równych miesięcznych ratach. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, na podstawie faktur VAT wystawianych na koniec miesiąca 

kalendarzowego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

4. W przypadku, gdy protokolarne przekazanie Inkubatora Operatorowi nastąpi później, niż 

w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego lub Umowa zostanie rozwiązana przed końcem 

miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie obliczone proporcjonalnie do 

liczby dni wykonywania obowiązków Operatora w danym miesiącu. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku 
rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na 
jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

7. Środki na realizację zobowiązań finansowych zostały ujęte w budżecie Miasta Przemyśla 
w Dziale 710 Rozdziale 71095 § 4300.  

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zapewnienie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunków BHP oraz właściwe metody 

organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne za: 
1) nieosiągnięcie w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021r. wyznaczonej wartości 

wskaźnika rezultatu „liczba przedsiębiorstw ulokowanych w Inkubatorze”, w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy (§ 3 ust. 14); 

2) nieosiągnięcie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021r. wyznaczonej wartości 
wskaźnika rezultatu „liczba przedsiębiorstw ulokowanych w Inkubatorze”, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy (§ 3 ust. 14); 
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3) nieosiągnięcie w terminie od 1 stycznia 2022r. do końca obowiązywania umowy wyznaczonej 
wartości wskaźnika rezultatu „liczba przedsiębiorstw ulokowanych w Inkubatorze”, w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy (§ 3 ust. 14); 

4) nie przedłożenie w wyznaczonym terminie: 
a) kwartalnych oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z prowadzonej działalności 

oraz sprawozdania końcowego (§ 3 ust. 16), 
b) miesięcznego zestawienia wszystkich uzyskanych przychodów (§ 3 ust. 17), 
c) miesięcznego zestawienia zmian powierzchni użytkowych inkubatora oddanych 

w najem (§ 3 ust. 3 pkt 16 lit. l), 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

5) nieuprawnioną zmianę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (o których mowa w § 4 
ust. 2) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy; 

6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, potwierdzających 
zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 3 ust. 22 umowy – 
w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

7) wykonywanie czynności określonych w § 3 ust. 19 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

8) nie przedłożenie najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu 
ubezpieczeniowego, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

9) nie przedstawienie do akceptacji Zamawiającego Zasad funkcjonowania inkubatora, o których 
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 w terminie tam określonym – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
zwłoki. 

10) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość umowy. 

3. Naliczone kary, o których mowa w ust. 1, będą potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
W przypadku nie wystawienia faktury, (co uniemożliwi potrącenie naliczonych kar) Wykonawca 
zostanie wezwany do zapłaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego. 

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Zamawiającego prawa żądania 
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
składając właściwe oświadczenie. 

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 
2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086). 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, zmian cen 
jednostkowych brutto w szczególności w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulega wynagrodzenie 

brutto bez możliwości zmiany wynagrodzenia netto); 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma 
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają 
bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu 
zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma 
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które 
mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
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uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

4. Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony 
i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie nowych przepisów. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej 
kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić 
Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji 
Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej 
w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach 
niniejszego paragrafu. 

5. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić się 
do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 
Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania. 

6. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne 
stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism dla Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego w sprawie jest ostateczne i wiążące dla 
Wykonawcy. 

7. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów, 
o których mowa w ust. 1 posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek 
o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy 
w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Banku 
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie 
ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych 
przepisów prawa, o których mowa w ust. 1. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 6 ust. 1, spowodowanego wystąpieniem zjawisk związanych z działaniem siły wyższej, czyli 
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, 
i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na 
potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym 
od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu 
należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. 

11. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy, o której mowa w ust. 10, uważać się będzie 
w szczególności klęski żywiołowe, działania militarne, niepokoje społeczne, katastrofę budowlaną, 
stany nadzwyczajne oraz epidemie trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane 
z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonywanie zadań przez 
Operatora Inkubatora, lub uniemożliwiają Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania 
przetargowego na wyłonienie Operatora w celu kontynuacji funkcjonowania Inkubatora – o okres 
działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania, a także o czas niezbędny do 
przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Operatora. 

12. Po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 11, opóźniających lub uniemożliwiających wykonywanie 
czynności/zadań Operatora lub Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
Strony są zobowiązane niezwłocznie poinformować się o tym fakcie. 

13. Wraz z zawiadomieniem Strony są zobowiązane przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie 
zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość 
okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany. 

14. Dowodami mogą być w szczególności: 
1) dokumentacja fotograficzna; 
2) pisma/komunikaty właściwych organów; 
3) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy; 
4) oświadczenia Stron. 

15. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu 
zamówienia Strony mogą złożyć wniosek o wydłużenie bądź skrócenie terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, który powinien zostać rozpatrzony w ciągu 7 dni kalendarzowych. 

16. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okres, 
działania siły wyższej. 
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17. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o zmianie terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 11.  

18. Wszystkie zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą zostać wprowadzone 
wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej na prowadzoną przez siebie działalność w Inkubatorze, na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto.  

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 

3. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej 

w dniu wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego 

kolejny okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W   tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy; 

2) zaprzestania działalności Wykonawcy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 
3. Przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 2 upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o roszczenie 

wynikające z kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 10 umowy. 
4. Jeżeli na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań merytorycznych lub przeprowadzonej 

kontroli Gmina Miejska Przemyśl stwierdzi nieprawidłowości w zakresie realizacji powierzonych 
zadań i obowiązków wezwie Operatora do złożenia stosownych wyjaśnień w tym względzie. Jeżeli 
na podstawie złożonych wyjaśnień Gmina Miejska Przemyśl stwierdzi uchybienia w zakresie 
należytej realizacji umowy, wezwie Operatora do ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin, 
który nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych uchybień 
w zakresie należytej realizacji umowy w wyznaczonym terminie Gminie Miejskiej Przemyśl 
przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie 

na piśmie. 
2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem 
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego wraz 
z aktami wykonawczymi. 

6. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie 
pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 14 
Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Formularz ofertowy wraz z załącznikami 
3) Dokument ubezpieczeniowy 
4) Wzory plików - eksport faktury elektronicznej do sytemu finansowo-księgowego Gminy Miejskiej 

Przemyśl 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 

____________________          _____________________ 


