Umowa o świadczeniu specjalistycznych usług doradczych

zawarta w Szczecinie w dniu: […] (dalej zwana „Umową”), pomiędzy:
Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, 71-441 Szczecin, ulica
Cyfrowa 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116662, kapitał zakładowy 72 626 500,00
złotych (wpłacony w całości), NIP: 955-20-00-238, REGON: 812104930, reprezentowaną przez:
Andrzeja Feterowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej: „Świadczeniodawcą”,
a

[OZNACZENIE MŚP], z siedzibą w […], ul. […], [KOD POCZTOWY], wpisaną do rejestru przedsiębiorców
KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: […], NIP: […], REGON: […], kapitał zakładowy: [...], reprezentowaną przez:
[….] – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej: „Świadczeniobiorcą”,
zwani dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach projektu: „Kompetencje drogą do sukcesu” Działanie 1.16
Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Typ projekt II Zwiększenie potencjału
Instytucji Otoczenia Biznesu.

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszej Umowie pojęcie Doradca oznacza osobę świadczącą specjalistyczną usługę doradczą
oddelegowana przez Świadczeniodawcę.
§ 2. Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie specjalistycznej usługi doradczej przez Doradcę w zakresie
określonym w Formularzu opisu doradztwa, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanym
dalej: „Załącznikiem nr 1”, bez prawa wyłączności, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej
Umowie.

2.

Usługę, o której mowa w ust. 1, Doradca przeprowadzi w siedzibie Świadczeniobiorcy, która mieści się
pod adresem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy lub w siedzibie Świadczeniodawcy pod
adresem wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy.

3.

Świadczeniodawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro
Świadczeniobiorcy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru
prowadzonej przez Świadczeniobiorcę działalności.

4.

Świadczeniodawca deleguje do świadczenia wyżej opisanej specjalistycznej usługi doradczej Doradcę
w osobie […].
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§ 3. Czas obowiązywania Umowy
1.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do realizacji specjalistycznej usługi doradczej przez
Doradcę, szczegółowo określony w Załączniku nr 1.

2.

Termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy został wskazany w Załączniku nr 1.

§ 4. Szczegółowe warunki realizacji Umowy
Specjalistyczna usługa doradcza, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, będzie wykonywana przez
Świadczeniodawcę nieodpłatnie.

§ 5. Rozwiązanie Umowy
1.

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, Świadczeniobiorca stwierdzi, że kontynuacja specjalistycznej usługi
doradczej jest niecelowa, powiadomi o tym Świadczeniodawcę - pisemnie lub w formie wiadomości
mailowej, wysłanej na adres mailowy, wskazany przez Świadczeniodawcę w niniejszej Umowie.
Otrzymanie przez Świadczeniodawcę powiadomienia w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
będzie rozumiane jako wypowiedzenie przez Świadczeniobiorcę niniejszej Umowy, w związku z czym,
z chwilą otrzymania w/w powiadomienia, Świadczeniodawca przerwie realizację przedmiotu Umowy na
rzecz Świadczeniobiorcy.

2.

Niezależnie od treści ust. 1, Strony upoważnione są do jednostronnego rozwiązania Umowy lub
odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez
którąkolwiek z nich postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności, gdy:
1) Świadczeniodawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Świadczeniobiorcy;
2) przeprowadzenie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie
Świadczeniobiorcy.

3.

Prawo do umownego odstąpienia od Umowy przysługuje Świadczeniodawcy przez okres obowiązywania
niniejszej Umowy.

4.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, zobowiązania Stron wynikające z niniejszej Umowy,
szczegółowo określone w Załączniku nr 1, obowiązują jeszcze przez 5 lat od daty jej rozwiązania,
odstąpienia, wypowiedzenia bądź wygaśnięcia.

5.

Wypowiedzenie, rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej lub w formie
wiadomości mailowej, wysłanej na odpowiedni adres mailowy, wskazany przez Strony w niniejszej
Umowie.

§ 6. Dane kontaktowe Stron
1.

W celu kontaktu związanego z realizacją niniejszej Umowy, Strony postanawiają używać następujących
adresów:
1) Do korespondencji pisemnej:
a) Po stronie Świadczeniodawcy: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,
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b) Po stronie Świadczeniobiorcy: […];
2) Do korespondencji e-mail:
a) Po stronie Świadczeniodawcy: […],
b) Po stronie Świadczeniobiorcy: […].
2.

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania o wszelkich zmianach adresów wskazanych w ust. 1.

3.

W przypadku braku realizacji obowiązku wynikającego z ust. 2, wszelkie pisma oraz informacje wysłane
na adresy wskazane w ust. 1 uznaje się za doręczone.
§ 7. Poufność

1.

Świadczeniodawca zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji poufnych uzyskanych
w trakcie współpracy od danego Świadczeniobiorcy, zwanymi dalej: „Informacjami poufnymi”. Przez
Informacje poufne rozumie się wszelkie dane, w tym dane osobowe, dokumenty, materiały, zbiory
wiadomości i faktów dostarczane wzajemnie przez Strony w jakiejkolwiek formie, dotyczące
prowadzonej przez Świadczeniobiorcę działalności, w szczególności informacje gospodarcze, handlowe,
finansowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, strategiczne, oraz inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, w szczególności informacje dotyczące innowacyjnego pomysłu Świadczeniobiorcy
lub podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z danym Świadczeniobiorcą, a także wszelkie
informacje dotyczące kontrahentów danego Świadczeniobiorcy.

2.

Świadczeniodawca i osoby z nim związane objęte są zakazem wykorzystania Informacji poufnych
w szczególności w celach:
1) podjęcia bezpośrednio lub pośrednio działalności gospodarczej w oparciu o pomysły
przedstawione przez danego Świadczeniobiorcę;
2) udostępniania Informacji poufnych osobom trzecim.

3.

Zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter bezterminowy, tj. obowiązuje tak
długo jak pozwalają na to przepisy prawa właściwego, a co najmniej przez okres 5 lat od daty
zrealizowania specjalistycznej usługi doradczej, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

4.

Obowiązki określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą Informacji poufnych:
1) znanych lub dostępnych publicznie;
2) których ujawnienie jest wymagane w myśl przepisów prawa, nakazu sądu lub innych przepisów
(w tym regulacji giełdowych);
3) na ujawnienie, których zgodę wyraził Świadczeniobiorca.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny oraz inne powszechnie stosowane przepisy prawa.

2.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne Umowa
w pozostałej części pozostaje ważna.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień
Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.
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4.

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Strony przewidują zmiany niniejszej Umowy w przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań,
którejkolwiek ze Stron na skutek okoliczności powstałych ze względu na wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, którego żadna ze Stron dochowując należytej staranności nie mogła przewidzieć.

6.

Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 5, mogą dotyczyć w szczególności terminu jej wykonania lub
zasad realizacji przedmiotu Umowy.

7.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w związku z realizacją Umowy. W przeciwnym razie, zaistniały między Stronami spór zostanie poddany
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Świadczeniodawcy.

8.

Niniejsza Umowa została a sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

9.

Integralną częścią niniejszej Umowy jest Załącznik nr 1 – Formularz opisu doradztwa.

_________________________
Świadczeniobiorca

_________________________
Świadczeniodawca
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