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Załącznik 6.2. – Wzór umowy dla cz. II.
UMOWA NR ………..
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu ............................... w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa),
adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.),
posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR”
reprezentowanym przez:
Pana ……………… – Dyrektora Działu ………………. Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, działającego na podstawie upoważnienia z dnia ……………… r.
(kopia upoważnienia do reprezentowania NCBR o stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),
a
……………. z siedzibą w ………….. (…-… …………..), adres: ul. ………, której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w ………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ……………….., posiadającą NIP: ………………
oraz REGON: ……………, kapitał zakładowy w wysokości: …… złotych, opłacony
w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/(ą) przez:
…………………………………………...........
lub
………………………………… zamieszkałym/(ą) w ………………… (…-… ………….),
przy ul. ………. posiadającym/(ą) PESEL: …………………., legitymującym/(ą) się
dowodem

osobistym

serii

……

numer

…………………,

wydanym

przez

……………………., ważnym do ………………………, prowadzącym/(ą) działalność
gospodarczą

pod

firmą

………………………………,

przy

ul.

………………,
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posiadającym/(ą) NIP: ……………………… oraz REGON ……………………, zwanym/(ą)
dalej „Wykonawcą”,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub
wydruk z CEIDG Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy)
wszyscy zwani dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie
zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) (dalej
jako: „Pzp”).
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, analiz polegających
na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w składanych wnioskach o zmianę
dla projektów BRIdge Alfa, dokonanych w oparciu o analizę sytuacji prawnej
i finansowej inwestorów wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot Umowy
przygotowany będzie w postaci pisemnych raportów (dalej jako: „Analiza”, „Przedmiot
Umowy”).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi w Umowie oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………….., której
kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „Oferta”) i Opisem Przedmiotu
Zamówienia dla cz. II (dalej jako: „OPZ"), której kopia stanowi Załącznik nr 4 do
Umowy.
3. W

ramach

wykonania

Przedmiotu

Umowy,

Wykonawca

zobowiązuje

się

w szczególności:
1) wykonywać Analizy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na warunkach
i w terminach określonych w Umowie, OPZ oraz Ofercie.
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2) opracowywać raporty z każdej przeprowadzonej Analizy (dalej jako „Raport”).
Raport zostanie przygotowany przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca
po dokonaniu każdej Analizy, zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu krótki
Raport z Analizy wniosku (w formie skanu dokumentu). Do ostatniego dnia
roboczego każdego miesiąca Wykonawca przedłoży opatrzony podpisem i pieczęcią
Wykonawcy zbiorczy raport z Analiz wniosków przekazanych przez Zamawiającego.
Zbiorczy Raport zostanie przekazany w formie pisemnej na adres siedziby
Zamawiającego

w

jednym

egzemplarzu

sporządzonym

w

języku

polskim

(za pośrednictwem poczty polskiej/kurierskiej lub osobiście) oraz w formie
elektronicznej (w formacie pdf) na adres poczty elektronicznej wskazany w § 12 ust. 2
pkt 2 Umowy. (dalej jako „Zbiorczy Raport”). Zamawiający pisemnie potwierdzi
każdorazowo odbiór Zbiorczego Raportu przekazanego przez Wykonawcę.
4. Wykonawca

oświadcza,

że

dysponuje

niezbędną

wiedzą

i

doświadczeniem

umożliwiającym prawidłowe wykonanie Analizy.
5. Analizy będą wykonywane każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego
obejmującego wykonanie danej Analizy (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) w trybie
ciągłym do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej liczby analiz określonej
w OPZ lub do wyczerpania środków, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy
(tj. wynagrodzenia należnego za wykonanie całości zamówienia) w zależności od tego co
nastąpi wcześniej. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy w transzach.

§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. Zamawiający od dnia zawarcia Umowy w transzach będzie przekazywał Wykonawcy
Zlecenia wykonania Analizy. Analizy należy dokonać na podstawie przekazanych
dokumentów przez Zamawiającego, dostępnych informacji publicznych zawartych
w dokumentach i sprawozdaniach finansowych składanych do KRS jak również na
podstawie

informacji

publikowanych

w

Internecie,

w

relacjach

inwestorskich

i giełdowych oraz komunikatach KNF.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania

Analiz

zgodnie

ze

swoją

najlepszą

wiedzą

oraz

zgodnie
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z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;
2) wykonania

Analiz

z

zachowaniem

należytej

staranności

wynikającej

z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności;
3) zapewnienia wysokiego standardu wykonania Analiz.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania Analiz.
4. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonania
Analiz oraz podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju działalności.
5. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej
ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do
realizacji Przedmiotu Umowy i którymi przy wykonaniu Umowy się posługuje,
dopełnienie

wszelkich

prawnych

zobowiązań

związanych

z

ich

zatrudnieniem

i wynagrodzeniem, oraz za ogólną kontrolę nad wykonaniem Analiz.
7.

Każda z osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy oświadcza, iż nie zachodzą
żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności,
oraz, że nie istnieją okoliczności mogące rodzić konflikt interesów.

8.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania kontroli, zagrożenia konfliktem
interesów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o zaistniałym konflikcie oraz zaproponowania innego składu zespołu do wykonania danej
Analizy. W razie konieczności powierzenia wykonania Analizy innym osobom,
doświadczenie i kwalifikacje tych osób nie mogą być niższe niż wymagane doświadczenie
i kwalifikacje osób, uprzednio wyznaczonych do wykonania Analizy. W przypadku braku
możliwości zaproponowania innego składu zespołu Wykonawca zobowiązany jest do
rezygnacji z wykonania danej Analizy objętej Przedmiotem Umowy.

9.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje związane
ze zmianą osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają
wyłącznie Wykonawcę.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na
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podstawie umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej w trakcie realizacji
Umowy czynności dokonywania analiz, polegających na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 917).
11. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego
podwykonawcę wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób/osoby
wykonujących Analizy, wskazanego w ust. 10. Zamawiający będzie uprawniony
w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogu;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób/osoby wykonujących
Analizy, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego
wezwania e-mailem, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego.
§ 3. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie.
2. Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany
w Ofercie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wszystkich podwykonawców.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszymi
podwykonawcami.
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5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
Umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania
swoich podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcami, której treść
będzie sprzeczna z postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 4. Odbiór Przedmiotu Umowy
1. W

wyniku

realizacji

Przedmiotu

Umowy,

Wykonawca

przekaże

każdorazowo

Zamawiającemu wykonane Analizy w formie Raportów podpisanych przez osobę
wykonującą Analizę oraz Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany § 12
ust 2 pkt 2 Umowy, w terminach wynikających z Oferty, oraz Zbiorczy Raport ostatniego
dnia roboczego każdego miesiąca w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego
w jednym egzemplarzu sporządzonym w języku polskim (za pośrednictwem poczty
polskiej/kurierskiej lub osobiście) oraz w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres
poczty elektronicznej wskazany w § 12 ust. 2 pkt 2 Umowy.
2. Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania krótkiego Raportu
w wersji elektronicznej zaakceptuje go poprzez wysłanie potwierdzenia należytego
wykonania Raportu w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 12
ust. 2 pkt. 1 Umowy lub w tej formie zgłosi zastrzeżenia. Zastrzeżenia do Zbiorczego
Raportu mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy
wskazany w § 12 ust. 2 pkt. 1 Umowy w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od
kolejnego dnia od jego otrzymania w formie pisemnej na adres Zamawiającego, zgodnie
z ust. 1.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 zastrzeżeń
wskazujących, w jakim zakresie Analiza nie została wykonana lub została wykonana
nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone
zastrzeżenia bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania zastrzeżeń na adres
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mailowy wskazany w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy.
4. Przesunięcie terminu wykonania Analizy, o którym mowa w ust. 1 i 3 jest możliwe,
wyłącznie w przypadku wykazania, że przesunięcie następuje nie z winy Wykonawcy, za
zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie elektronicznej i wysłaną na adres e-mail
Wykonawcy wskazany w Umowie pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę
w formie pisemnej uzasadnienia przedłużenia terminu i zaakceptowania go przez
Zamawiającego. Akceptacja uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może
nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 3, dostarczenie należycie wykonanych Raportów w formie
elektronicznej (jako skan podpisanego dokumentu) oraz Zbiorczego Raportu w formie
elektronicznej (w formacie pdf) oraz pisemnej na adres wskazany w § 12 ust. 2 pkt 2
Umowy oraz odbiór Zbiorczego Raportu bez zastrzeżeń potwierdzony podpisanym przez
obie Strony protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej:
„Protokół odbioru”) jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty
wynagrodzenia zgodnie z § 5.
6. Jeżeli

Zamawiający,

mimo

zgłoszonych

zastrzeżeń,

przyjmie

Zbiorczy

Raport

z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie za daną, wadliwą Analizę może ulec obniżeniu
proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy.
7. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 6,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 7
Umowy.
§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne
wynagrodzenie

w

wysokości

…..

(słownie:…………………)

złotych

netto,

tj.

……………….. (słownie:…………………..) złotych brutto.
2. W ramach zamówienia gwarantowanego, określonego w OPZ Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kwotę ……………….. (słownie:……………………) złotych netto, tj.
……………….. (słownie:…………………..) złotych brutto
3. Jednostkowa cena wykonania analizy sytuacji prawnej i finansowej wskazanych
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inwestorów wynosi ……….. zł brutto.
4. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 130 szt. Analiz,
których wyniki zostaną sporządzone w formie Raportów. Wynagrodzenie, o którym mowa
w ust. 1 i ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego
majątkowych praw autorskich do Raportów, zgodnie z § 6 Umowy, udzielenie zezwolenia
na wykonywanie praw zależnych i przeniesienie własności nośników, na których
utrwalono Raporty oraz pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2,
zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
6. W przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 w terminie
realizacji Przedmiotu Umowy tj. do dnia 31.12.2019 r., Wykonawcy nie będzie
przysługiwało z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie
odszkodowawcze.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie będzie płatne miesięcznie na
podstawie faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 5 Umowy wystawionej przez
Wykonawcę do 5-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Raporty
zostały wykonane i przyjęte przez Zamawiającego w formie Zbiorczego Raportu
potwierdzonego Protokołem Odbioru. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w danym
miesiącu, obliczane jest na podstawie liczby należycie wykonanych Analiz w danym
miesiącu kalendarzowym i ceny jednostkowej Analizy określonej w ust. 3.
8. Rzeczywiste wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie liczby
faktycznie przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Analiz
pomnożonych przez cenę jednostkową Analizy wskazaną w ust. 3.
9. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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11. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin wskazany w ust. 9, biegnie od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
12. Rozliczenia za świadczenie usług wynikających z niniejszej Umowy dokonywane będą
bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
13. Wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 6. Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych
w wyniku realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy
polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych(tj. Dz. U. 2018 rok poz. 1191 z późn. zm.),
a w szczególności:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia - wytwarzanie dowolną techniką, w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu,
użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy utworów;
3) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np.
Internet, i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
4) przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami,
serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy
wszelkiego rodzaju środków i technik;
5) publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
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telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy, będą
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie
będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw
autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym
autorskie prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich –
licencje), oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób,
z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także
uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie
zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez
konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie
prawa osobiste;
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi
do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego
i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy;
5) w przypadku gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy,
Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada
autorskie prawa majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego
utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji
określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji,
Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca upoważnia
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Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie
utworu tj. wykonywania zależnego prawa autorskiego, w zakresie wskazanym w ust. 1,
z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto,
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności
uzyskiwania odrębnej zgody.
4. Przejście majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu
Raportu w formie elektronicznej, zgodnie z § 4. Przejście majątkowych praw autorskich
powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych
w ramach realizacji Umowy oraz nośników, na których utwór został utrwalony.
5. Utrwalone

utwory

Wykonawca

może

wykorzystywać

wyłącznie

do

celów

dokumentacyjnych.
6. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania utworów oraz ich
opracowania bez oznaczania ich autorstwa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu
naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
o prawie autorskim, w związku z wykonywaniem Umowy.
9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest
do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w procesie.
11. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w niniejszym
paragrafie, lub też wad prawnych utworu (Raportów), Zamawiający będzie uprawniony do
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odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach i żądania zwrotu całości wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia wraz
z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia oraz
będzie miał możliwość naliczenia kary umownej zgodnie z § 7, niezależnie od uprawnienia
do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie na zasadach ogólnych.
§ 7. Kary umowne
1.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%
Wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2.

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych
w Umowie i Ofercie Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za opóźnienie:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania jednej Analizy, i nie przesłania Raportu
o którym mowa w § 4 ust. 1niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Umowy,
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego za przeprowadzenie jednej
Analizy, określonego w § 5 ust. 3 Umowy.za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;.
2) z tytułu niezachowania pozostałych terminów wynikających z Umowy,
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.

3.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego za
przeprowadzenie jednej Analizy, określonego w § 5 ust. 3 Umowy, za każde naruszenie.

4.

Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 9 – w wysokości 10 000 zł za
każde naruszenie.

5.

Wykonawca

niniejszym

wyraża

zgodę

na

pomniejszanie

przysługującego

mu

wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych określonych w Umowie.
W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do
zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni
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od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
6.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
Niniejsze postanowienie nie dotyczy kary umownej określonej w ust. 1.

7.

Kary umowne określone w ust. 2-5 podlegają sumowaniu. Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody
poniesionej przez Zamawiającego jest wyższa od naliczonych kar umownych.

8.

Za nienależyte wykonanie Umowy należy uznać w szczególności:
1) wykonanie Analizy niezgodnie z Umową, Ofertą i OPZ;
2) wykonanie Analizy w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami/przepisami prawa polskiego i unijnego lub niestaranny sposób;
3) wykonanie Raportu zawierającego błędy wynikające z interpretacji przepisów
prawa.
§ 8. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) gdy Wykonawca wykonuje Analizę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,
i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych
naruszeń, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie czyni
tego – w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;
3) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w terminach
w niej określonych– w terminie 10 dni od dnia upływu terminu określonego
w Umowie;
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go przez Zamawiającego
i wyznaczenia przez Zamawiającego terminu podjęcia realizacji Umowy –

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

w terminie 10 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
5) uchybień ze strony Wykonawcy powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy
jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie 10 dni od dnia zaistnienia uchybienia;
6) jeżeli Wykonawca zleca wykonanie Przedmiotu Umowy w innym zakresie niż
wskazanym w Ofercie, w trybie określonym w § 3 Umowy i nie zmienia sposobu
realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień
w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 10 dni od upływu terminu
określonego w wezwaniu;
7) wystąpienia

niezależnych

od

którejkolwiek

ze

Stron

okoliczności

uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę –
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
8) gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie
zagrażających

realizacji

Umowy

lub

nie

poinformował

Zamawiającego

o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na
realizację Umowy – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
9) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności– w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o tej okoliczności;
10) gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub
dokumenty lub gdy podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie
odpowiadają stanowi faktycznemu – w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach;
2. W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli świadczenie
wykonane do dnia odstąpienia od Umowy przejawia jakąkolwiek wartość dla
Zamawiającego. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do
rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do
momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od
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Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu
należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do
rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy,
odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części,
w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego
tytułu wynagrodzenie. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy
przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie

od

Umowy

nie

powoduje

odpowiedzialności

odszkodowawczej

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 9. Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony uzyskane w związku z realizacją Umowy,
w tym przekazywane przez Zamawiającego (niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał
je bezpośrednio od Zamawiającego, osób współpracujących z Zamawiającym, pracowników
lub współpracowników Zamawiającego), wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu,
rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie,
a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie, zwane dalej
"Informacjami".
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób

rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to
konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą
z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie

jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej
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wiadomości przed zawarciem Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,

Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu
takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,

Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań
dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane,
że nie będą ujawniane dalej.
6. Powyższe

nie

dotyczy

ujawniania

Informacji

pracownikom

Wykonawcy,

jego

pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym
ujawnienie Informacji będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy
oraz przypadków, gdy ujawnienie Informacji będzie wymagane przez przepisy prawa.
7. Informacje otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać

wyłącznie w celu realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po

wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
§ 10. Klauzula salwatoryjna
1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność,
skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że
z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy,
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub
bezskutecznych.
3. W

przypadku

nieosiągnięcia

porozumienia

do

treści

postanowień

zastępczych

zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu
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cywilnego.
§ 11. Zmiany w Umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie aneksów do
Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §12 ust. 4 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także
zaleceń i / lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych
z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający.
3) wynikną rozbieżności lub niejasności 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.
4) wystąpi sytuacja, niemożliwa do przewidzenia.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty
w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie odpisania Umowy, a ponadto
jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy, tj. w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) 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 (t.j. Dz. U. 2017,
poz. 847);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian,
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może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
4. Nie stanowi zmiany Umowy rozszerzenie Oferty.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Dla celów koordynacji realizacji Umowy, stwierdzenia należytego wykonania Raportów
zgodnie z § 4 Umowy i ich odbioru, w tym podpisania Protokołów Odbioru, Strony
wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Wykonawcy: ………………………………., tel.: ……………………,
adres e-mail:………………………….;
2) ze

strony

Zamawiającego:

(imię

i

nazwisko)……………….,

tel.:…………………., adres e-mail:…………………………………………..
3.

Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 2, są upoważnieni do dokonywania bieżących
ustaleń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym
wyraźnie w Umowie, lecz niezbędnym do jego wykonania, z tym zastrzeżeniem, że nie są
umocowani do dokonywania zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do
Umowy), chyba że upoważnienie takie wynika z odrębnego pełnomocnictwa.

4.

Zmiana osób i danych, określonych w ust. 2 , następuje poprzez powiadomienie drugiej
Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 2, jest poinformowaniem
Stron Umowy.

6.

Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy
Wykonawca nie poinformował o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja
przesłana zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości
doręczenia przesyłki, np. "adresat przeprowadził się", "nie podjęto w terminie", "adresat
nieznany".

7.

Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w
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dniu złożenia oświadczenia o odmowie jego przyjęcia .
8.

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem ust. 4.

9.

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy, a także wierzytelności
wobec Zamawiającego, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory te będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.
12. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) kopia upoważnienie;
2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy
3) Oferta
4) OPZ;
5) Wzór Protokół odbioru.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik 5 Wzór protokołu odbioru
Protokołu odbioru
Zamawiający: …………………………………………………………………………….
Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….………………………….
6. Uwagi ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

* niepotrzebne skreślić

