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Ogólne Warunki Umowy
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Zakup usług prowadzenia obsługi księgowej, obsługi kadrowo-płacowej oraz doradztwa
podatkowego dla spółek inkubowanych w ramach Platformy Hub of Talents realizowany jest
w ramach projektu pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów – Hub of Talents”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na rzecz od 1 do 10 przedsiębiorstw typu startup.
Przewidywany czas świadczenia usług na rzecz jednego przedsiębiorstwa typu startup wynosi nie
mniej niż 2 i nie więcej niż 8 miesięcy. Zamawiający gwarantuje wykonywanie usługi w okresie min.
2 m-cy dla 10 przedsiębiorstw. Ilość przedsiębiorstw, na rzecz których jednocześnie świadczone
będą usługi powyżej 2 miesięcy – od 1 do 10.
Okres świadczenia usług przez Wykonawcę zależny jest od indywidualnego planu inkubacji
poszczególnych spółek. Zamawiający, w przeciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług dla
każdej spółki, przekaże Wykonawcy informację dot. planowanego okresu świadczenia usług. W
przypadku wcześniejszego zakończenia lub wydłużenia indywidualnego planu inkubacji spółki
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
Przedmiot umowy odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 - Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) będzie integralną częścią umowy.
Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przy wykorzystaniu posiadanego
licencjonowanego oprogramowania kadrowo-płacowego oraz oprogramowania księgowego
zapewniającego bezpieczeństwo gromadzonych danych.
Świadczenie usług na rzecz danego przedsiębiorstwa będzie odbywać się na podstawie
opracowanego planu kont i polityki rachunkowości w pierwszym miesiącu działalności inkubowanej
spółki, zatwierdzonego przez Przedsiębiorcę typu startup.
Usługi na rzecz przedsiębiorców świadczone będą na terenie miasta Elbląg.
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Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne uprawnienia
i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w
tym również za zapewnienie osoby lub osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia
i spełniających wymagania określone w SIWZ.
Wykonawca oceniając zakres i koszt wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest przewidzieć
wszelkie obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja umowy oraz wszelkie
nałożone na niego ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Jeżeli w przedmiocie umowy nie ujęto zagadnień wymaganych prawem lub potrzebnych do
osiągnięcia celu, Wykonawca jest zobowiązany do ich opracowania lub pozyskania w terminach
zabezpieczających terminowe zakończenie prac własnym staraniem i bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi
i spostrzeżenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził przedmiotowe zamówienie we współpracy z
Zamawiającym, tzn. informował Zamawiającego o postępie prac. Wszelka korespondencja pomiędzy
Wykonawcą a odbiorcami usług tj. przedsiębiorstwami typu startup kierowana będzie również do
Zamawiającego w formie kopii do wiadomości.
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może zaangażować osób, które:
były zaangażowane w proces oceny wniosków pomysłodawców ubiegających się o wsparcie w
ramach projektu pt. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”,
są pracownikami instytucji zaangażowanych do realizacji projektu pt. „Platforma startowa dla
nowych pomysłów – Hub of Talents”, tj. przez Lidera – w Białostockim Parku NaukowoTechnologicznych oraz przez poszczególnych partnerów (Gmina Miasto Elbląg – Elbląski Park
Technologiczny, Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża
Sp. z o.o., Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny
Polska Wschód w Suwałkach Sp. z .o.o.).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne
posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SIWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem
tych osób do wykonywania prac.
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16. Wykonawca z dniem podpisania umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich
informacji, dokumentów, materiałów oraz świadectw materialnych udzielonych przez
przedsiębiorcę i przekazanych w formie ustnej, pisemnej, fotograficznej zwanych w dalszej części
umowy informacjami poufnymi. Obowiązek Stron do zachowania w tajemnicy informacji obejmuje
w szczególności zakaz ich rozpowszechniania i udostępniania osobom i podmiotom trzecim.
17. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje poufne zebrane w trakcie realizacji zamówienia
będą wykorzystywane tylko do celu realizacji Projektu, w sposób wynikający z prac projektowych i
mogą zostać ujawnione Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
innym podmiotom, co do których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub zobowiązań umownych Zamawiającego. Informacje, o których mowa powyżej, mogą być
udostępniane innym podmiotom za pisemną zgodą Zamawiającego.
18. Przewidziane do wykonania prace powinny być zrealizowane w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu Formularza wykonania usług
zakresie obsługi księgowej i kadrowo-płacowej w danym miesiącu kalendarzowym świadczenia
usług do 10-ego dnia roboczego następnego miesiąca, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2017 r.
20. Wykonawca przedstawi Formularz wykonania usług w zakresie doradztwa podatkowego, po ich
wyświadczeniu w danym miesiącu kalendarzowym świadczenia usług do 10-ego dnia roboczego
następnego miesiąca, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2017 r.
21. Odbiór przeprowadzonych usług pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi na podstawie
zaakceptowanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po przedstawieniu
przez Wykonawcę
podpisanych Formularzy wykonania usług pomiędzy nim a przedsiębiorcą, świadczących
o wykonaniu usług na rzecz przedsiębiorcy. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu
traktuje się jako datę wykonania i odbioru poszczególnych prac.
22. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, po
zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca, w wysokości stanowiącej iloczyn stawki miesięcznej
za świadczenie usługi dla jednego przedsiębiorstwa oraz ilości przedsiębiorstw, dla których usługi są
świadczone w danym miesiącu kalendarzowym (przy czym przyjmuje się, że usługa świadczona jest
na rzecz danego przedsiębiorstwa w danym miesiącu kalendarzowym niezależnie od ilości dni
świadczenia usługi w tym miesiącu). Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest
odbiór usług protokołem zdawczo-odbiorczym.
23. Wykonawca przedłoży polisą ubezpieczeniową tytułem odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i
deliktowej) obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę minimum 10.000 euro na okres realizacji
umowy. W ramach posiadanego ubezpieczenia (do jego górnej granicy) będzie ponosić
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odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez zamawiającego w trakcie i w związku z
wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej umowy.
24. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w
przypadku przesunięcia środków na realizację zadania bądź też zmiany harmonogramu realizacji
projektu przez Instytucję Pośredniczącą (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
25. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli
prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad
umowy, prawie do wglądu do umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą
prawidłowości jej realizacji i wyraża na powyższe zgodę.
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