Część II SWZ

– Projektowane Postanowienia umowy (PPU)

Umowa nr ……… zawarta w dniu ………….. roku w ………… pomiędzy:
………………………..
reprezentowanym przez ………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………..
z siedzibą / zamieszkałym przy ……………………………….,
NIP ……………………, KRS/EDG ………….……
reprezentowanym przez: …………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie …………. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).

§ 1 Definicje
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i zwroty mają następujące znaczenie:
1) Dokumenty – Plan Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza i inne
dokumenty opisujące proces wdrażania Projektu wytworzone przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Umowy ujęte w schemat 7 Raportów
2) Grupa Robocza - Zespół Zamawiającego i Zespół Wykonawcy działający łącznie
w celu koordynacji procesu realizacji zamówienia
3) Oferta – oferta Wykonawcy wyłoniona w Postępowaniu;
4) OPZ – Opis przedmiotu zamówienia w Postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 1 do
Umowy;
5) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi
wsparcia wdrożenia w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
6) Projekt – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
7) Przedmiot Umowy – opracowanie Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych
w gminie Tryńcza i innych dokumentów ujętych łącznie w 7 raportów: a) Zadanie nr
1. Kamień milowy 1 - Opracowanie Planu wdrażania Centrum Usług Społecznych
oraz b) Zadanie nr 2. Kamień milowy 2 - Testowanie CUS: Realizacja Planu
Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych oraz monitoring przebiegu
testowania, c) Zadanie nr 3. Kamień milowy 3 - Aktualizacja i realizacja Planu
Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych po uwzględnieniu wniosków
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z monitoringu działań, d) Zadanie 4. Kamień milowy 4 - Przegląd Działań Projektu
oraz wypracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS i pakietu
produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego.
8) PW CUS – Plan Wdrożenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
9) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia w Postępowaniu;
10) Umowa – niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego;
11) Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 ze zm.)
12) Utwór – utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1231 ze zm.), powstały w ramach
realizacji przedmiotu Umowy,
13) Zespół Wykonawcy – Zespół po stronie Wykonawcy: Ekspert ds. opracowania
i aktualizacji planu wdrażania CUS, Ekspert ds. wdrażania modelu CUS, Ekspert ds.
badań, Ekspert ds. analizy danych - wskazani w Ofercie.
14) Zespół Zamawiającego – Zespół po stronie Zamawiającego: Dyrektor Centrum
Usług Społecznych oraz 3 pracowników Centrum.
§ 2 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie Planu Wdrożenia Usług Społecznych w Gminie
Tryńcza i innych dokumentów opisujących proces wdrażania Projektu,
a następnie monitorowanie wdrożenia Projektu
2. Realizacja Przedmiotu Umowy zostaje podzielona na cztery zadania:
1) Zadanie nr 1 - Kamień milowy 1 - Opracowanie Planu wdrażania Centrum
Usług Społecznych.
2) Zadanie nr 2 - Kamień milowy 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS
i świadczenia usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.
3) Zadanie nr 3 - Kamień milowy 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania
CUS i świadczenia usług społecznych po uwzględnieniu wniosków
z monitoringu działań.
4) Zadanie 4 - Kamień milowy 4 - Przegląd Działań projektowych oraz
wypracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS, w tym pakietów
produktów finalnych
powstałych w wyniku testowania rozwiązania
modelowego.
3.

Wykonawca opracuje, przygotuje i przedstawi Zamawiającemu Raporty:
a) Raport 1 - Diagnoza potrzeb wspólnoty samorządowej w Gminie Tryńcza wykonany w ramach Zadania nr 1
b) Raport 2 – Plan Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
- wykonany w ramach Zadania nr 1;
c) Raport 3 - Wstępny model realizacji usług społecznych – wykonany
w ramach zadania nr 2
d) Raport 4 - Pierwszy raport z monitoringu wdrażania nowego modelu
realizacji usług społecznych - wykonany w ramach zdania nr 2
e) Raport 5 - Aktualizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych wykonany w ramach zdania nr 3
f) Raport 6 - Drugi raport z monitorowania Planu Wdrażania Usług
Społecznych – wykonany w ramach Zadania nr 3;
g) Raport 7 - Raport powdrożeniowy- wnioski z realizacji Planu Wdrażania
CUS
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4.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami określonymi
w Postępowaniu, w szczególności zgodnie z OPZ (stanowiącym załącznik nr 1 do
Umowy) i Ofertą (stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy).

§ 3 Terminy realizacji Umowy
1.

Wykonawca wykona Zadanie 1 w terminie 80 dni od daty zawarcia Umowy, w tym:
1) W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
odbędzie się Spotkanie 1.1 – obejmujące: (1) omówienie zakresu przedmiotu
Umowy i oczekiwań Zamawiającego, (2) omówienie szczegółowego sposobu
współpracy Stron w toku realizacji Umowy, (3) wnioski wynikające
z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług
społecznych oraz (4) plan prac nad Diagnozą obecnego stanu świadczenia
usługa społecznych;
2) Raport nr 1 - Diagnoza potrzeb wspólnoty samorządowej
zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 20
dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W terminie 25 od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym ostateczną wersję opracowywania Raportu nr 1,
4) Spotkanie 2.1 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 25 dni od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) W terminie 30 od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do odbioru opracowany Raport nr 1.
6) Raport nr 2 - Plan wdrażania Centrum Usług Społecznych zostanie
przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż
45 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7) W terminie 50 od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca uzgodni
z Zamawiającym ostateczną wersję opracowywania Raportu nr 2,
8) Spotkanie 3.1 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 50 dni od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) W terminie 60 od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do odbioru opracowany Raport nr 2.
10) Konferencja nt. Centrum Usług Społecznych - nie później niż 10 dni od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2.

Wykonawca wykona Zadanie 2 w terminie do 30.04. 2022 r. w tym:
1) Spotkanie 1.2. Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 30.09.2021r.
2) Spotkanie 2.2. Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 31.12.2021r.
3) Spotkanie 3.2. Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 31.03.2022r.
4) W terminie do 15.04.2022 r. Raport 3 - Wstępny model realizacji usług
społecznych oraz Raport 4 - Pierwszy raport z monitoringu wdrażania nowego
modelu realizacji usług społecznych zostaną przedstawione do akceptacji
Zamawiającego ,
5) Nie później niż 28.02.2022 r. – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
ostateczną wersję opracowywania Raportu nr 3 i Raportu nr 4,
6) W terminie do 31.03.2022 r.– Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
odbioru opracowany Raport nr 3 i Raport nr 4.
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3.

Wykonawca wykona Zadanie 3 w terminie do 28.02.2023 r. w tym:
1) Spotkanie 1.3 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 31.05.2022.r.
2) Spotkanie 2.3 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 31.07.2022 r.
3) Spotkanie 3.3 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 30.01.2023 r.
4) Raport nr 5 – Aktualizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych
zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w terminie do 15.07.2022
r.
5) Nie później niż 31.07.2022 r. – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
ostateczną wersję opracowywania Raportu nr 5,
6) W terminie do 30.09.2022 r.– Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
odbioru opracowany Raport nr 5.
7) Raport nr 6 – Drugi raport z monitorowania Planu Wdrażania Centrum Usług
Społecznych zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w terminie
do 15.01.2023 r.
8) Nie później niż 30.01.2023 – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ostateczną
wersję opracowywania Raportu nr 5,
9) W terminie do 28.02.2023 r.– Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
odbioru opracowany Raport nr 6.

4.

Wykonawca wykona Zadanie 4 w terminie do 31.05.2023 r,., w tym:
1) Spotkanie 1.4 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 31.03.2023.r.
2) Spotkanie 2.4 Grupy Roboczej odbędzie się nie później niż 30.04.2023 r.
3) Raport nr 7 – Raport powdrożeniowy - wnioski z realizacji Planu Wdrażania
CUS zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w terminie do
15.04.2023 r.
4) Nie później niż 30.04.2023 r. – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
ostateczną wersję opracowywania Raportu nr 7,
5) W terminie do 31.05.2023 r.– Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
odbioru opracowany Raport nr 7.

5.

Terminy realizacji Umowy, inne niż wymienione w ust. 1
Strony w trybie roboczym.

- 4, będą ustalane przez

6.

Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania przedmiotu Umowy przyjmują datę
podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 4 Współpraca Stron
1.

Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy i koordynacji prac w celu prawidłowej
realizacji Przedmiotu Umowy.

2.

W toku spotkania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Strony ustalą szczegółowe zasady
współpracy, w szczególności związane z partycypacją w wykonaniu przedmiotu
Umowy pracowników / komórek organizacyjnych Zamawiającego, a także sposób
i terminy identyfikacji w przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym:
1) beneficjentów CUS,
2) interesariuszy, którzy będą uczestniczyć w przygotowaniu PW CUS,
3) przepisów, norm, rekomendacji, wytycznych i dokumentów, które powinny być
ujęte przy opracowywaniu PW CUS,
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3.

Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiającego, co najmniej w następującym zakresie:
1) spotkania koordynacyjne
wskazanych w § 3 umowy

- 11 spotkań Grupy Roboczej w terminach

2) na każde żądanie Zamawiającego
- uczestniczenie w spotkaniach za
pośrednictwem środków teleinformatycznych umożliwiających komunikację
zdalną w czasie rzeczywistym.
4.

Strony mogą uzgodnić inną częstotliwość lub stałe dni spotkań. Uzgodnienie innej niż
określona w ust. 3 częstotliwości spotkań nie stanowi zmiany umowy.

5.

Wymaga się osobistego uczestnictwa w spotkaniach upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, w szczególności członków Zespołu Wykonawcy. Za zgodą
Zamawiającego możliwe jest uczestniczenie w spotkaniach za pośrednictwem środków
teleinformatycznych umożliwiających komunikację zdalną w czasie rzeczywistym.

6.

Niezależnie od obowiązku uczestniczenia w spotkaniach Wykonawca udzieli
odpowiedzi (wyjaśnień) na każde pytanie Zamawiającego związane z realizacją przez
Wykonawcę Przedmiotu Umowy.

7.

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy realizacji niezbędnych
prac analitycznych, w szczególności do zobowiązania swoich pracowników do
udzielania Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień, informacji, uczestniczenia
w spotkaniach z Wykonawcą.

8.

Każda ze Stron upoważniona jest do zgłoszenia żądania organizacji dodatkowego
spotkania stosownie do potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że dla organizacji takiego
spotkania wymagana jest zgoda obu Stron. Strona żądająca wskaże proponowany
termin i miejsce organizacji spotkania, przy czym termin ten winien być wskazany
stronie przeciwnej co najmniej z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych.

9.

W celu sprawnej współpracy Strony ustalają następujące osoby upoważnione do
kontaktów:
1) Po stronie Zamawiającego ………..
2) Po stronie Wykonawcy ………..

10. Zmiany danych, o których mowa w ust. 9 wymagają powiadomienia drugiej Strony i nie
stanowią zmiany Umowy.
§ 5 Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy
z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez
niego usług.

2.

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytej
realizacji Umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

3.

Wykonawca zobowiązany jest realizować Umowę z udziałem minimum osób
wskazanych w Ofercie, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.

W przypadku niedostępności osób, o których mowa w pkt 3 , Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić zastępstwo, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, przez osobę
lub osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu równych lub wyższych od kwalifikacji i
doświadczenia osób wskazanych w Ofercie. Występując z wnioskiem o zastępstwo
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu przyczyny niedostępności
osoby lub osób zastępowanych, a także informacje o osobie lub osobach
proponowanych w zastępstwie, zawierające opis ich kwalifikacji i doświadczenia
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zawodowego. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zastępstwo, jest
posiadanie przez osobę zastępującą kwalifikacji i doświadczenia nie niższego niż osoby
zastępowanej wynikające z Oferty. Wszelkie koszty związane z zastępowaniem osób po
stronie Wykonawcy ponosi Wykonawca. Zastąpienie osób po stronie Wykonawcy
dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy.
5.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o zagrożeniach prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności co do
terminów i zakresu.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag i zastrzeżeń
Zamawiającego zawartych w protokołach ze spotkań lub odrębnych wystąpieniach.

7.

Pozyskiwanie informacji i danych niezbędnych dla realizacji Umowy jest obowiązkiem
Wykonawcy, z wyjątkiem tych danych i informacji, które zostaną Wykonawcy
przekazane przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) oraz § 6 ust.1 Umowy.

8.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek wykonania wszelkich czynności
i analiz, które będą konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy.

§ 6 Obowiązki Zamawiającego
1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający przedstawi Wykonawcy wnioski wynikające z rozeznania potrzeb
i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.
2. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy powstaną nowe dokumenty lub ujawnione zostaną
dokumenty lub informacje nieznane dotychczas Zamawiającemu, które powinny być
uwzględnione przez Wykonawcę przy wykonaniu Umowy, Zamawiający przekaże je
Wykonawcy niezwłocznie.
3.

Zamawiający zobowiązuje się do odpowiadania na wnioski i zapytania Wykonawcy w
zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż do 3 dni
roboczych od wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem lub zapytaniem. W szczególnych
przypadkach, a zwłaszcza gdy Zamawiający nie będzie na bieżąco dysponował
informacjami lub dokumentami koniecznymi do udzielenia odpowiedzi, Strony ustalą
inny termin.

§ 7 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
obejmujące wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych określonych
w § 9, w wysokości ……….. netto …………… brutto (słownie: ………………), w
tym:
1) Za wykonanie Zadania 1
(słownie: ………………),

w wysokości ……….. netto ………… brutto

2) Za wykonanie Zadania 2 w wysokości ……….. netto ………… brutto
(słownie: ………………),
3) Za wykonanie Zadania 3 w wysokości ……….. netto ………… brutto
(słownie: ………………),
4) Za wykonanie Zadania 4 w wysokości ……….. netto ………… brutto
(słownie: ………………),
2.

Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).
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3.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto nie
ulega zmianie, a jedynie kwota VAT i wynagrodzenie brutto.

4.

Zapłata wynagrodzenia za Zadania 1, 2, 3, 4 nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru
Dokumentu /Zadania zgodnie z procedurą określoną w § 8 Umowy. Zapłata
wynagrodzenia za Zadanie 4 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po podpisaniu Protokołu wykonania Umowy zgodnie z procedurą
określoną w § 8 Umowy.

5.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.

6.
7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów poniesionych przez
Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

§ 8 Procedura realizacji i odbioru Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca opracuje PW CUS i inne Dokumenty wytworzone na rzecz Zamawiającego
w związku z realizacją Umowy Wykonawca i przekaże Zamawiającemu w formie
elektronicznej na adresy e-mail: custryncza@wp.pl oraz dostarczy do siedziby
Zamawiającego w wersji papierowej w 3 egz.
2.

Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, ustala się następujący tryb dokonywania
uzgodnień i odbioru:
1) Wykonawca przygotowuje określony materiał/dokument (propozycję, analizę,
opracowanie, raport, itp.), który zgodnie z OPZ lub ustaleniami Stron podlega
uzgodnieniu z Zamawiającym, i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 1 w terminie wskazanym
w odpowiednio w § 3 ust 1-4,
2) na spotkaniu Grupy Roboczej Strony dokonają ostatecznego uzgodnienia
Dokumentu,
3) Wykonawca uwzględni ustalenia ze spotkania, o którym mowa w pkt 2 i
przedstawi Zamawiającemu Dokument do odbioru przekazując drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 1, w terminie wskazanym
odpowiednio w § 3 ust 1 -4.
4) Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych poinformuje Wykonawcę, czy
przekazany Dokument został zaakceptowany.

3.

W przypadku braku terminowego uwzględnienia przez Wykonawcę ustaleń ze
spotkania Grupy Roboczej, stosuje się zapisy o karach umownych.

4.

W przypadku akceptacji Dokumentu Zamawiający podpisze stosowny Protokół odbioru
Dokumentu /Zadania.

5.

Wykonanie prawidłowo wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem wykonania Umowy.
W szczególności, dla podpisania Protokołu wykonania Umowy niezbędne jest
uprzednie podpisanie przez Zamawiającego Protokołów odbioru wszystkich Zadań.

6.

Podpisanie Protokołu wykonania Umowy, o których mowa w ust. 6, nie wyłącza
uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
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§ 9 Przeniesienie praw autorskich
1.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do wszystkich Utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy.

2.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów,
powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a.

utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności
poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, czy
też wytwarzania dodatkowych egzemplarzy;

b.

wprowadzania do pamięci komputera i udostępniania za pośrednictwem
sieci informatycznych;

c.

ekspozycji i publicznego prezentowania,

d.

udostępniania osobom trzecim, okazywania, przekazywania kopii,
wypożyczania i wynajmu egzemplarzy;

e.

przetwarzania;

f.

wprowadzania zmian;

g.

publikowania części lub całości, w szczególności w prasie, na plakatach,
folderach, ulotkach, itp.;

h.

wprowadzania do sieci Internet i prezentacji na dowolnie wybranych
witrynach internetowych;
wprowadzania całości lub fragmentów do treści innych utworów.

i.

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań Utworów powstałych
w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na
każdym nośniku, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań, a także na pierwszą publikację,
anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Zamawiającego nadzoru nad
sposobem korzystania z Utworów lub ich opracowań. Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworów
powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji
określonych w niniejszym paragrafie,
3) przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory powstałe
w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane
Zamawiającemu.

§

3.

Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na
Zamawiającego z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu.

4.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego
z tytułu naruszenia ich praw autorskich, w związku z korzystaniem przez
Zamawiającego z Utworów zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób
trzecich, których prawa zostały naruszone.

10 Poufność, ochrona danych
1.

„Informacje Poufne” w rozumieniu niniejszej Umowy stanowią wszelkie materiały

i informacje bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania,
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w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu bądź zapisu elektronicznego,
dotyczące Strony Umowy, w posiadanie których druga Strona Umowy weszła
w związku z wykonywaniem Umowy.
2.

Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne.
Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich
pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do niewykorzystania
Informacji Poufnych do celów nie związanych z należytym wykonaniem niniejszej
Umowy.

3.

Informacji Poufnych w rozumieniu Umowy nie stanowią informacje, które:
1) są powszechnie znane, w związku z tym, że zostały opublikowane w środkach
masowego przekazu takich jak prasa, radio, telewizja, Internet bądź zostały
udostępnione publicznie w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z takimi
informacjami przez bliżej nie zdefiniowany krąg osób w sposób inny, niż w
wyniku naruszenia postanowień Umowy,
2) zostały przekazane przez podmioty inne niż Strony, jej pracownicy lub
współpracownicy.
3) W sytuacji uzyskania przez Stronę otrzymującą informacji poufnych, Strona
otrzymująca zobowiązuje się do:
4) wykorzystania wszystkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji
Umowy,
5) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych,

4.

6) nie ujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób
inny niż zgodnie z postanowieniami Umowy.
Informacje poufne mogą zostać ujawnione w następujących przypadkach:
1) osobom w stosunku do których Strony uzgodniły na piśmie możliwość
otrzymywania przez te osoby informacji poufnych, w zakresie uzgodnionym
przez Strony,
2) na zgodne z prawem żądanie sądu i organu administracji, w zakresie objętym
tym żądaniem.

5.

Zobowiązania Stron do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wynikające
z powyższych postanowień, będą wiążące przez okres obowiązywania niniejszej
Umowy, a także przez okres 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

6.

W przypadku naruszenia zasad poufności określonych w Umowie przez Wykonawcę,
członków jego władz, jego pracowników lub podwykonawców, w wyniku czego
Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność na
zasadach ogólnych.

7.

Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane
dokumenty i materiały, co do których Zamawiający wskazał taką konieczność przy ich
przekazaniu Wykonawcy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do
których uzyskał dostęp podczas realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi w danym
czasie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

9.

W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów
prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 2016 r., str. 1-88), dalej
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„RODO”, Strony zawrą, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych
osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z
udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku
wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia
Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.
§

§

11 Podwykonawcy
1. Wykonawca wykonana Przedmiot Umowy własnymi siłami / powierza wykonanie
części
przedmiotu
Umowy
podwykonawcy/-om
w
zakresie
…………………………………………………………………………………..
2.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu informacji zawierających
dane identyfikujące podwykonawców.

3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powołał się w Ofercie, Wykonawca będzie obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia odpowiednie warunki udziału określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż
tam wymagany.

4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie
czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

12 Kary umowne
1.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.

2.

W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i w
następujących wysokościach:
1) Za zwłokę w przekazaniu danego Dokumentu do akceptacji w stosunku do
terminu określonego odpowiednio w § 3 ust. 1
- 4 Umowy Wykonawca
zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
zwłoki;
2) Za zwłokę w przekazaniu danego Dokumentu do odbioru w stosunku do
terminu określonego odpowiednio w § 3 ust. 1
- 4 Umowy Wykonawca
zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
zwłoki;
3) W przypadku wystąpienia wady Przedmiotu Umowy, której Wykonawca nie
usunął zgodnie z postanowieniami § 15 Umowy – Wykonawca zapłaci
każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego zgodnie z postanowieniami §
15 ust. 3;
4) Za nieusprawiedliwioną nieobecność członka Zespołu Wykonawcy w
wyznaczonej naradzie lub spotkaniu, o których mowa w § 4 Umowy
Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 1 000 PLN;
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5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w
§ 14 ust. 11 Umowy - tj. wystąpienia sytuacji, w której wynagrodzenie
Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie
zwaloryzował wynagrodzenia Podwykonawcy - w wysokości 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki przypadek;

§

3.

W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

4.

Maksymalna łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 nie może
przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

5.

Obciążanie Wykonawcy karami umownymi następować będzie na podstawie not
obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego.

6.

Zamawiający należność z tytułu kary umownej w pierwszej kolejności pokrywa
z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy nie
wystarcza na pokrycie całości należności z tytułu kary umownej, Zamawiający wzywa
pisemnie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia
wezwania, wskazując, jaka część naliczonej kary umownej pozostała do zapłaty.
W takim przypadku Wykonawca naliczoną karę umowną przekazuje na rachunek
bankowy Zamawiającego, wskazany w nocie obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.

7.

Strony zgodnie dopuszczają możliwość dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych

13 Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1) zwłoka w wykonaniu
Zadań 1, 2, 3 lub 4
w stosunku do
terminów,
o którym mowa w odpowiednio § § 3 ust. 1 - 4 Umowy, trwa dłużej niż 20 dni
roboczych - w terminie 30 dni od upływu tych 20 dni roboczych zwłoki;
2) Wykonawca przerwał realizację Umowy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych, po
uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez
Zamawiającego - w terminie 30 dni od upływu terminu dodatkowego;
3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzył wykonanie umowy osobie
trzeciej - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez
Zamawiającego;
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, lub nastąpiło znaczne
pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy - w terminie 30 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu jednej z tych
okoliczności;
5) zostanie rozwiązania umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego
realizowany jest przedmiot umowy - w terminie 30 dni od dnia rozwiązania tej
umowy.

2.

Zamawiający może także odstąpić od umowy w okolicznościach wskazanych w art.
456 ustawy Pzp.

3.

Odstąpienie lub rozwiązanie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty
przewidzianych w umowie kar umownych.
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4.

§

Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy
na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie
wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą
Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy
w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy),
a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy.

14 Zmiana treści Umowy
1.

Zmiana treści Umowy może być dokonana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Zmiana istotnych postanowień Umowy możliwa jest w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma
wpływ na termin, zakres lub sposób realizacji przedmiotu Umowy, w sposób
wynikający z tych zmian,
2) gdy wystąpi siła wyższa albo inne zdarzenie lub okoliczność, których zaistnienie
było niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie
usług, poprzez przedłużenie terminu obowiązywania Umowy o okres
odpowiadający okresowi, w którym wykonywanie usług nie było możliwe,
3) gdy z wyników przeprowadzonej kontroli Projektu wynikać będzie konieczność
wprowadzenia zmian, których celem będzie zmiana terminów lub sposobu
realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą
miały na celu realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli,
4) gdy z powodu zmiany postanowień umowy o dofinasowanie Projektu wynikać
będzie konieczność wprowadzenia zmian terminów lub sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w sposób wynikający z tych zmian,
5) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony;

3.

6) w zakresie określenia części przedmiotu Umowy, którego realizację Wykonawca
powierzy podwykonawcom, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę;
Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.

4.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 3, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez
Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn.
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5.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę.

7.

Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę
wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów
potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
wysokość dodatkowych kosztów wykonania Umowy wynikających bezpośrednio ze
zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 3.

8.

Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać
odpowiednio:
1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (np.
części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;
2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z
określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi.
3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt
3).

9.

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy,
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. Strony ustalają następujący sposób zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 9:
1) Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w
zakresie, o którym mowa w ust. 9, w przypadku, gdy wartość wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający rok w którym
waloryzacja jest dokonywana podawana w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem za okres roku kalendarzowego wzrośnie/spadnie o co
najmniej `5 % w stosunku rok do roku.
2) Zmiana wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż raz do roku, i nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. Zmiana wynagrodzenia
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nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy.
3) Strona zainteresowana zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia zobowiązana jest złożyć analizę wpływu zmiany cen materiałów
lub kosztów związanych z realizacją Umowy na całkowity koszt realizacji
przedmiotowej Umowy oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające zasadność
wniosku.
4) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, postanowienia pkt 1-3 stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 zobowiązany
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące
warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
12. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§

§

15 Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Dokumentów,
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie
oraz wynikający z ich przeznaczenia.
2.

Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady Dokumentów na okres 12.
miesięcy od dnia podpisania Protokołu wykonania Umowy.

3.

W przypadku otrzymania niekompletnych lub wadliwych Dokumentów, Zamawiający
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, wedle własnego wyboru,
z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać usunięcia wad w terminie 30 dni, bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów, w ramach ceny netto określonej w § 7 ust. 1 lub
żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach Dokumentów w ciągu
15 ni roboczych od ich ujawnienia.

6.

Przez wadę, o której mowa w niniejszym paragrafie rozumie się każdą wadę fizyczną
lub prawną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz wszelkie usterki lub braki,
wynikające z niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części albo wykonania
przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z jego przeznaczeniem, OPZ
i przepisami prawa.

16 Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

4.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy;
4) ….

Zamawiający

Wykonawca
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