Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu ................................... 2016 roku w Olsztynie
pomiędzy:
Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:
1) ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………....,
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.....................................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

1.

2.

1.
2.

3.
4.

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie koreferatu do „Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów
finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 – Rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji
wdrożeniowych IF”.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zaproszeniem do wzięcia udziału w rozeznaniu
cenowym i złożenia oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą
Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
§2
Całość prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zostanie zakończona w terminie do
22 marca 2016 r.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonego w § 2 ust. 1 na pisemny wniosek
Wykonawcy, w przypadku występujących opóźnień w realizacji zamówienia, wskazanego w § 1
lub terminu zakończenia prac zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca musi
opisać stan prac oraz podać przyczynę opóźnień. Wykonawca dodatkowo musi wykazać, iż
niezrealizowanie prac wynika z okoliczności od niego niezależnych. W przypadku wyrażenia zgody
przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia może zostać przesunięty jednorazowo,
maksymalnie o 10 dni roboczych.
Zmiana, o której mowa w ust. 2, nie będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
Zmiana, o której mowa w ust.2, nie będzie podstawą do nakładania kar umownych.

§3
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie
w wysokości:……………………………………. zł brutto (słownie:……………………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………….), w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone przelewem na następujące konto
bankowe Wykonawcy: …………………………………………………… na podstawie prawidłowo wystawionej
i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku na Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 73929-65-551, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury/ rachunku. Termin uważa się za
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3.
4.

5.

6.

zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury/ rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1.
W przypadku, gdy dane wymienione na fakturze/rachunku nie będą zgodne z danymi
w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury/rachunku lub
faktura/ rachunek w inny sposób będzie błędna(-y) Zamawiający odmówi przyjęcia faktury/
rachunku, a termin określony w ust. 2 nie będzie rozpoczęty.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie w okresie objętym umową.
Uwzględnia wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i zaspokaja
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, z tytułu przeniesienia na
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszelkich mogących stanowić przedmiot prawa
autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, jak też
roszczenia z tytułu wykorzystywania ich na zasadach i polach eksploatacji określonych niniejszą
umową oraz z tytułu przeniesienia wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do tych materiałów.

§4
1. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej wersji
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. sporządzony zostanie protokół zdawczoodbiorczy
2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1, w imieniu Zamawiającego będzie
podpisany przez Panią Dorotę Kopeć – Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
w formie drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w standardzie
Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek) do Departamentu
Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac z realizacji przedmiotu umowy, zwane dalej
„utworem”, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, oryginalne, do których przysługują mu
wszelkie i w żaden sposób nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
całość majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie
i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworem wskazanym w ust. 1 w całości, w częściach
i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania
na wykonywanie autorskich praw zależnych, jak również prawa przenoszenia praw nabytych na
podstawie niniejszej umowy na inne osoby.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, o którym mowa w ust. 1 wraz
z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu
następuje z chwilą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy
pól eksploatacji, a w szczególności:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,
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4.

5.
6.

7.

8.

2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,
3) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
4) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
5) prawo do korzystania z utworu w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowanie poprzez: dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmianę
barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części oraz tłumaczenie na różne języki,
6) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii, w tym w sieci
Internet, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie
kompilacji,
7) wykorzystanie wyników prac w całości lub ich fragmentów do celów informacyjnych
lub promocyjnych Zamawiającego.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa
w ust. 1.
Utrwalone wyniki prac określone w ust. 1 Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie
wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu,
o którym mowa w ust. 1, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z późn. zm). W przypadku stwierdzenia w okresie 2 lat od daty odbioru utworu wad prawnych
utworu, Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wad odstąpić od umowy
i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia.
Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w utworze oraz praw
autorskich i pokrewnych osób trzecich do utworu, a w przypadku skierowania z tego tytułu
roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia
słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia
z tego tytułu, zaś w przypadku podniesienia w/w roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze
sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego
oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz
z należnymi kosztami.
Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono utwór.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie
terminu określonego w § 2 ust. 1.
2) w przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie
terminów usunięcia nieprawidłowości wyznaczonych przez Zamawiającego.
3) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od
realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej
wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia
rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynikającą z wezwania do zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wprost z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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4. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lub zwłoki
w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), Zamawiający wyznaczy
dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 1
pkt 1) lub 2).
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może odstąpić od
umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie,
z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 1 pkt. 3).
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od
umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
7. Zamawiający zapłaci kary umowne w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej
wystawionej z tego tytułu przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z wezwania do zapłaty.
8. Strony mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość
kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
3. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu umowy upoważnia się
poniżej wymienione osoby, które w sprawach realizacji umowy porozumiewają się
za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty elektronicznej.
Zamawiający

Wykonawca

Imię i nazwisko
Telefony
Faks
Adres poczty elektronicznej
4.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy, wymagającej formy aneksu.

§8
1. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji, niestanowiących
informacji publicznej, uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu z dniem podpisania umowy
podpisanych deklaracji poufności osoby/osób wykonującej/-ych przedmiot umowy.
§9
1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby wskazane w wykazie osób złożonym w Ofercie
Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego zespołu wykonującego przedmiot
umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi wniosek z uzasadnieniem przyczyny
zmiany osób.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu osobowego zespołu wykonującego
przedmiot umowy, wskazanego w ofercie Wykonawcy, w przypadkach zaistnienia okoliczności
4
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wpływających pozytywnie na terminową lub jakościową realizację przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie konieczności rozszerzenia
składu osobowego zespołu wykonującego przedmiot umowy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 będą mogły zostać dokonane na pisemny wniosek
Wykonawcy oraz za zgodą Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 nie powodują zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
ust. 1.
6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, 2, 3, 4, Zamawiający może odstąpić
od umowy, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 3).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w sytuacjach o których mowa
w ust. 1 Strony sporządzą protokół opisujący stopień wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 proporcjonalnie
odpowiadającą stwierdzonemu w protokole zakresowi wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w szczególności w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie
21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później niż do 15.04.2016 r.
Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później niż do
15.04.2016 r.
Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uważa się w szczególności:
1) Dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymogami określonymi
w zaproszeniu do wzięcia udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty i ofertą
Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do umowy.
2) Niedostarczenie/niewykonanie lub nieterminowe dostarczenie/wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3) Dostarczenie przedmiotu zamówienia mechanicznie uszkodzonego.
4) Wprowadzenie zmian składu osobowego zespołu wykonującego przedmiot umowy
niezgodnie z wymogami określonymi w § 9 umowy.
Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.
§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją
niniejszej umowy, nie krócej niż do końca 2023 r., a także do jej udostępniania na potrzeby
ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innych upoważnionych podmiotów.
§ 12
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w § 2
ust. 2.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 2 .
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, a także stosuje się
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
aktów wykonawczych do tych ustaw.
5
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4. Do niniejszej umowy, na podstawie art. 4 pkt 8, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
§ 13
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Zaproszenie do wzięcia udziału w rozeznaniu cenowym i złożenia oferty.

Wykonawca:

Zamawiający:

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

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

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

...................................................
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Dotyczy Umowy Nr……………………………. zawartej w Olsztynie w dniu……………………... pomiędzy
Województwem Warmińsko - Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa,
a …………………………………………………………………………………………………

DEKLARACJA POUFNOŚCI EKSPERTA
Oświadczam, że jako Ekspert realizujący zamówienie na usługę ekspercko-doradczą, zgodnie z
umową nr ……………………………………….…………………………… z dnia …………………………..………, zawartą
między Województwem Warmińsko-Mazurskim /Zamawiający/, a …………………………………………
…………………………………………………….……………… /Wykonawca/:
1. Zobowiązuję się do zachowania poufności i tajności odnośnie do wszelkich danych,
informacji czy dokumentów udostępnionych mi lub odkrytych przeze mnie, lub
przygotowanych przeze mnie w trakcie i/lub w związku z prowadzeniem przedmiotowego
zamówienia, nie stanowiącej informacji publicznej.
2. Wszelkie dane, informacje lub dokumenty, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, będą
wykorzystane przeze mnie wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia oraz nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
3. W przypadku sporządzenia kopii informacji lub dokumentów w zakresie,
o którym mowa w pkt 1. zobowiązuję się do ich zwrócenia Zamawiającemu,
po wykorzystaniu na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto zgadzam się
również nie zatrzymywać kopii informacji lub dokumentów, dostarczonych mi w wersji
papierowej i elektronicznej, w szczególności objętych prawem autorskim.

Imię i nazwisko:

………………………………………………………………….

Podpis:

………………………………………………………………….

Data:

………………………………………………………………….
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