CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA

Działania promocyjne i informacyjne dla Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”
– Projekt Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-013/09

UMOWA
NR: ..........................[wstawić numer Umowy]
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚC na:
Działania promocyjne i informacyjne dla Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu
gospodarki odpadami
dla rejonu Zielonej Góry”

Projekt Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-013/09
Niniejsza Umowa zawarta dnia .................... roku w .........................................
pomiędzy:
<...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................>
adres: <.......................................................................................................................................>
zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony
reprezentowanym przez:,
{...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................}
a
{...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................}
adres: {.......................................................................................................................................}
zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony
reprezentowanym przez:
{................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................}
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia {......................................}
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje:

§1
1.

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a)

Załącznik nr 1 -

Opis przedmiotu zamówienia

b)

Załącznik nr 2 -

Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

c)

Załącznik nr 3 -

Wykaz Cen
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d)

Załącznik nr 4 -

e)

Załącznik nr 5 Porozumienie Wykonawców składających ofertę wspólną
w formie umowy cywilnej

f)

Załącznik nr 7
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Oferta Wykonawcy

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy
dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności, chyba że dokument wymieniony we
wcześniejszej kolejności będzie zawierał omyłkę lub błąd, który można stwierdzić
z obiektywnego punktu widzenia.

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na prowadzeniu działań promocyjnych
i informacyjnych związanych z realizacją przez Zamawiającego Projektu współfinansowanego
ze środków Funduszu Spójności pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki
odpadami dla rejonu Zielonej Góry.”
2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Językiem umowy, korespondencji, dokumentów finansowych oraz wszelkich dokumentów
przygotowywanych przez Strony jest język polski.
4. Termin wykonania umowy to 31.08.2012 r., przy czym terminy realizacji poszczególnych
zadań określone zostały w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

§3
1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy
2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę ryczałtową:
Kwotę ………………………………… PLN (słownie: ………………………………… PLN)
plus podatek VAT …….. % ,w kwocie: …………………………… PLN (słownie: …….… PLN)
co stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: ………………………………… PLN
(słownie: ………………………………………………………….…………………..………………….…… PLN)
Na kwotę tę składa się wynagrodzenie za realizacje poszczególnych zadań zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapowo za wykonane i odebrane przez
Zamawiającego usługi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy. Wykonawca będzie
uprawniony do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych i przyjętych protokolarnie przez
Zamawiającego usług.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego
rachunek bankowy: .............................................................................., w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiającego faktury. Faktury mogą być wystawiane jedynie za
zrealizowane i przyjęte protokolarnie przez zamawiającego usługi, zgodnie z § 4.

5. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. Kwota brutto będzie
obejmowała podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa polskiego obowiązującego
w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT z tytułu wykonania Umowy, należne Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
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zostanie dostosowane do wymogów obowiązujących przepisów prawa, w drodze pisemnego
aneksu do niniejszej Umowy.

§4
Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:
1. Po wykonaniu każdej z części usług zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Umowy
Wykonawca jest zobowiązany przygotować raport zgodnie z § 7 oraz protokół przekazaniaodbioru wykonanych usług. Protokoły będą sporządzane w dwóch egzemplarzach.
2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury protokole
przekazania – odbioru wykonanych usług.
3. Zamawiający, w terminie 21 dni od otrzymania protokołu wraz z raportem, powiadomi
Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu protokołu z podaniem przyczyny jego odrzucenia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag w terminie 21 dni od daty
otrzymania raportu z protokołem, będzie on uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,
co będzie stanowiło, dla Wykonawcy, podstawę do wystawienia faktury za wyszczególnione w
protokole i faktycznie wykonane usługi, zgodnie z kwotą określoną w Załączniku nr 3 do
niniejszej Umowy.
5. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający nie
będzie ponosić żadnych innych kosztów, wynagrodzeń i prowizji, ani nie będzie zobowiązany
do pokrycia kosztów i strat Wykonawcy lub osób trzecich związanych z wykonywaniem Usług.
6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności winna odpowiadać wymogom określonym przez
prawo polskie.

§5
1. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do wykonania przedmiotu umowy.

§6
1. Wykonanie usługi:
1)

Przy świadczeniu Usług Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym.
W szczególności Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do uprzedniego konsultowania
i uzgodnienia z Zamawiającym treści wszelkich materiałów informacyjno-promocyjnych,
reklamowych, materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia spotów promocyjnych,
komunikatów radiowych, ogłoszeń prasowych, filmu promocyjnego.

2)

Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Wykonania Usług przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego,
b) wykonania Usług w sposób zgodny z niniejszą Umową z uwzględnieniem stanu
faktycznego i prawnego na dzień wykonania danej Usługi,
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c) stosowania się do przedstawianych na piśmie poleceń i wskazówek Zamawiającego w
trakcie wykonywania Usług w zakresie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu
d) reprezentowania i ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy
wykonywaniu Usług w zakresie wynikającym z Umowy,
e) wykonania Usług w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkiej pomocy związanej z
wykonywaniem Usług, w szczególności polegającej na:
a) dostarczaniu Wykonawcy dokumentów, informacji lub danych niezbędnych do wykonania
Usług,
b) ocenie i weryfikacji rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę,
c) bieżącym informowaniu Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
należyte wykonanie Usług.
2. Poufność.
1) Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji mających charakter poufny i
zastrzeżony, związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego,
2) Wykonawca oraz jego personel zachowują tajemnicę zawodową i służbową przez okres
trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak i
zatrudniony przez niego personel, nie będzie przekazywać ani rozpowszechniać osobom
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do innych
celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych przekazanych im informacji oraz wyników
opracowań.
3. Odszkodowanie na rzecz Zamawiającego.
1) Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, do
świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i
utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania, zaniechania lub
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z innych powodów niż określonych w § 14 niniejszej
Umowy, łącznie z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych
będących własnością osób trzecich. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikających z przepisów prawa, a
związanych z nieprawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę,
2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego należności z tytułu ustalonego
odszkodowania pieniężnego z wystawionych przez Wykonawcę faktur, zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy.
1) W okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i
będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w
przypadku, gdy będą one wynikać z wad wykonanych Usług lub nie dołożenia staranności
przez Wykonawcę przy wykonywaniu Usług.
2) Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy albo nieterminowego
wykonania Usług albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Usług,
Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych określonych w
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3)
4)

5)

6)

Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do żądania naprawienia szkody w pełnej wysokości
na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wad i
usterek powstałych na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub do których powstania
działania lub zaniechania Wykonawcy przyczyniły się w jakimkolwiek zakresie,
Jeżeli zgodnie pkt. 3) niniejszego ustępu, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego
odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad lub usterek albo w odpowiednim
terminie wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy
powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz może pokryć z kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeżeli usuwanie usterek rozpocznie się po
zwrocie Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może
dochodzić od Wykonawcy kwoty zapłaconej osobie trzeciej,
Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym ustępie, Zamawiającemu przysługuje
prawo do żądania naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały
zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub
zaniechań Wykonawcy.
Od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca może się zwolnić,
jeżeli Wykonawca udowodni, że usterka lub wada oraz szkoda Zamawiającego powstała na
skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie
i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać z Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy- Opis
przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień, we
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy. Wykonawca dokona poprawek i
uzupełnień w terminie 7 dniowym od momentu otrzymania ich przez Zamawiającego lub
innego wspólnie ustalonego przez Strony.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:
a) raportu z każdej wykonanej usługi, który przedkładany będzie Zamawiającemu razem
z protokołem przekazania odbioru. Raport zawierać musi pełne i obszerne
podsumowanie wykonanych czynności wraz z dokumentacją pisemną i fotograficzną
potwierdzającą zrealizowaną usługę,
b) raportu na zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia (Raport Końcowy),
zawierający opis i podsumowanie wykonanych w ramach zamówienia czynności.
2. Raporty o których mowa w pkt 1 zostaną przygotowane w języku polskim w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (płyta DVD).
3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag w terminie 21 dni od daty
otrzymania raportu, będzie on uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku
uwag Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych uzupełnień w terminie 7 dni od daty
otrzymania.
§8
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1.

2.

3.

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie
Zamawiającego, Kierownika Projektu lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej,
z zastrzeżeniem ust.5 niniejszego §.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania
wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Jednostki Realizującej
Projekt.
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00013/09 pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej
Góry” jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO):
Nazwisko:

Wojciech Janka
"Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności
(MAO)"

Adres:
Telefon:
Fax.:
e-mail:
4.

Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra
…………………
+48 68 322 91 84
w.janka@zgkim.zgora.pl

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub
pocztą elektroniczną musi być dodatkowo potwierdzona przesyłką pisemną, podpisaną przez
upoważnione osoby, wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego
Nazwisko:

Andrzej Masternak
("Kierownik Jednostki Realizującej Projekt")

Adres:
Telefon:
Fax.:
e-mail:

Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra
…………………………
+48 68 322 91 84
a.masternak@zgkim.zgora.pl

Dla Wykonawcy:
Nazwisko:

<...................................>

Adres:

<...................................>

Telefon:

<...................................>

Fax.:

<...................................>

e-mail:

<...................................>

5.

Każde polecenie Kierownika Jednostki Realizującej Projekt przekazane ustnie Wykonawcy
jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone w formie pisemnej
w terminie do 2 dni roboczych od jego przekazania.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika Jednostki
Realizującej Projekt. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Kierownika
Jednostki Realizującej Projekt wykracza poza uprawnienia Kierownika Jednostki Realizującej
Projekt lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego
polecenia powiadomi pisemnie o tym Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu
Spójności (MAO) z kopią do Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiając swoje
stanowisko.
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7.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO) przekaże swoją decyzję
Wykonawcy z kopią do Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Pełnomocnika będzie ostateczna.

§9
1.

2.
3.
4.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień podpisania niniejszej umowy aktualną
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę wraz z warunkami
ubezpieczenia i dowodami opłaconych składek oraz wykaz terminów płatności dalszych
składek.
Polisa będzie odnawialna tak, aby była ważna przez cały okres realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji terminowego opłacania składek przez
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowej polisy z obowiązującą sumą
gwarancyjną na 7 dni przed upływem ważności aktualnej polisy.

§ 101
1.

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2.

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

3.

Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {………………………………………………………..}

4.

Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.

5.

Przed podpisaniem Umowy, w przypadku wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej,
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy
określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy.

§ 11
1.

Zamawiający dopuszcza
podwykonawcom.

2.

Podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki w zakresie doświadczenia - w stopniu nie
gorszym niż były wymagane od Wykonawcy.

3.

Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

4.

Wykonawca zapewni, że każdy Podwykonawca biorący udział w realizacji niniejszej umowy
posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Podwykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

1

powierzenie

wykonania

części

niniejszego

zamówienia

Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę
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zamówienia. Polisa będzie odnawialna tak, aby była ważna przez cały okres realizacji umowy
Nadzór nad weryfikacją terminowego opłacania składek przez Podwykonawcę zapewni
Wykonawca. Dokumentacją związana z posiadaniem opłaconej polisy oraz dowodami
opłacenia składek zostanie przedstawiona Zamawiającemu wraz z pisemnym wnioskiem
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą.
5.

Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę
umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, co do
treści umowy lub podwykonawcy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie przedstawionej mu
umowy.

6.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeśli jej treść będzie
sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

7.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody
Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy
zgłoszonych przez Zamawiającego Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:
odmowy zatwierdzenia Raportu z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu
dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umowne
w zryczałtowanej wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony taki przypadek.

8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.

9.

Zamawiający może zapłacić Wykonawcy za prace wykonywane przez podwykonawców,
w przypadku przedstawienia przez niego dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy
i oświadczenia podwykonawcy, że należność za wykonane usługi otrzymał
§ 12
1. Wykaz osób realizujących zadanie u Wykonawcy zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego, osoby wchodzące w skład Zespołu
Wykonawcy będą uprawnione do uzyskania informacji i dokumentów będących w posiadaniu
Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności określonych w Załączniku
nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą udostępnione w sposób
zapewniający ochronę prawnie chronionych tajemnic, ustalony z Wykonawcą, na wniosek
Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zarówno Wykonawca, jak i osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy, nie mogą
prowadzić jakiejkolwiek działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów,
która stałaby w sprzeczności z działalnością wykonywaną przez nich na podstawie niniejszej
Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy osób wskazanych w Załączniku Nr 2 do
niniejszej umowy.
§ 13
1. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia
w przypadku gdy Wykonawca:
a) podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych z
opisanymi w § 11.
b) staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego zarządcę, układa się ze
swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu
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zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub
ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według obowiązującego prawa) ma podobny
skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,
c) wręczy lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści
materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub
nakłonienia jej do:
działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub
okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec
jakiejkolwiek osoby związanej z Umową
d) gdy kary umowne określone w § 14 niniejszej umowy wyniosą więcej niż 20% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
e) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na
postępowanie zawodowe Wykonawcy, bądź dotyczący osób, którymi Wykonawca się
posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,
f)

nastąpi jakikolwiek brak zdolności Wykonawcy do czynności prawnych utrudniający realizację
Umowy,

g)

jeżeli Wykonawca realizuje zadania w sposób niezgodny z Umową lub obowiązującymi
przepisami prawnymi,

h) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwie realizację umowy i nie podejmie jej ponownie w
ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przerwy.
2. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty
odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanej i odebranej części Umowy.
5. Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę z powodów Wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat jakie poniósł.
§ 14
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy
wskutek okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 10%
części wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy, które należałaby się Wykonawcy za niezrealizowaną część Umowy,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w §13,Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku
VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,
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b) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
odszkodowanie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) o którym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,
c) niedostarczenia Zamawiającemu w Wyznaczonym terminie dokumentacji lub raportów, o
których mowa w paragrafie § 6 ust. 5 oraz § 7 ust. 1 niniejszej Umowy oraz niedotrzymania
terminów realizacji działań o których mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0.2% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia w przekazaniu
raportów lub opóźnienia w wykonaniu zadań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 1 SIWZ, licząc od upływu wyznaczonego terminu.
d) stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. W
przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa powyżej
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za
każdy kolejny dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego terminu.
3. Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego (jeżeli wysokość poniesionej szkody, przekroczy wysokość
kary umownej) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Strony określają maksymalny limit kar wynikający z Umowy na 20% wartości wynagrodzenia
netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, w takim przypadku
Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać
stosownego obniżenia wynagrodzenia.
5. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez
Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków
pochodzących z Funduszu Spójności, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na
zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
§ 15
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
2. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, możliwość
dokonania następujących istotnych zmian umowy w stosunku do treści złożonej przez
Wykonawcę Oferty:
1) zmiana w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub
Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany
adresu, nazwy Zamawiającego lub Wykonawcy;
2) możliwość zmiany umowy w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, w
szczególności zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze
zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania
umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki
lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie,
likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana Umowy jest
dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego.
3) zmiana podwykonawcy, w przypadku występowania zaniedbań podwykonawcy, które
to mogłyby zaszkodzić terminowej realizacji zadania, lub wprowadzenie nowych
części zamówienia które będą realizowane przy udziale podwykonawców
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4) zmiana terminu wykonania zamówienia/terminów wykonania pojedynczych zadań
określonych w części I SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności z
powodu zmian będących następstwem:
a) wniesienia odwołań podczas postępowania przetargowego mających wpływ na termin
zawarcia niniejszej umowy;
b) braku możliwości wyboru Wykonawcy robót budowlanych lub/i przedłużenia się
procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych;
c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
d) zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego;
e) zaszła konieczność zmiany terminu wykonania kontraktu dla Projektu pn.:
„Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej
Góry”, którego wydłużenie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe
zakończenie, oraz terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy;
5) zmiana pracownika Wykonawcy przedstawionego w ofercie, Wykonawca z własnej
inicjatywy może zaproponować zmianę pracownika w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych pracownika Wykonawcy,
b) niewywiązywania się pracownika z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeśli zmiana personelu jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja).
Przy czym zaproponowane do realizacji zamówienia osoby muszą spełniać wymagania narzucone
przez Zamawiającego w zakresie posiadanej wiedzy, doświadczenia w stopniu nie gorszym niż
określone w SIWZ. Na zaproponowane zastępstwo Zamawiający musi wyrazić zgodę.
3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu podlega
unieważnieniu.
4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w Części: Opis przedmiotu
zamówienia.
§ 16
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, na co najmniej 14 dni przed przekazaniem Raportu Końcowego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. W takim celu Wykonawca
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację
dotyczącą wykonania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po
wykonaniu Umowy.
4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 17
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonania
niniejszej Umowy na wszelkich polach eksploatacji oraz własności egzemplarzy utworów.
2. Prawa autorskie przekazane Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy obejmują
następujące pola eksploatacji:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

w zakresie używania,
zwielokrotnienia i przekształcania jakąkolwiek techniką,
udostępnienie za pośrednictwem sieci informatycznych,
publicznego odtworzenia,
wystawienia,
wyświetlania,
wypożyczanie i wynajem egzemplarzy,
nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną,
nadanie za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadania utworów nadawanego przez inną organizację
telewizyjną,
zamieszczenie w serii i udostępnianie fragmentów,
w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian
utworu,
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określone powyżej –publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiający ma prawo wykorzystania elementów przedmiotu umowy o których mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu w celu promocji i reklamy.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do udzielenia zgody na wykonywanie
autorskich praw zależnych od utworów określonych w ust. 1.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwila przekazania Zamawiającemu
nośników informatycznych, płyt CD/DVD, na których utrwalono utwory, o których mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których je utrwalono.
7. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone utwory, o których mowa w ust.1
niniejszego paragrafu, jedynie dla celów własnej dokumentacji.
8. Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności utworów, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9. Wykonawca zapewnia, że projekty oraz wszystkie ich części składowe będą wynikiem
wyłącznie jego twórczości i nie będą naruszały praw majątkowych ani osobistych osób
trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem nośników
Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie
udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania
autorskich praw osobistych.
10. W przypadku, gdy do stworzenia koncepcji graficznej niezbędny będzie wkład twórczy innych
osób, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie pisemnej, o
przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej jednocześnie
zgodę na wykonywanie praw osobistych w tym samym zakresie jakie zostały wskazane w ust.
1 do 4 oraz 8 niniejszego paragrafu.
§ 18
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1. W razie 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.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania należycie części Umowy.
§ 19
1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych w związku z wykonaniem Umowy lub z nią
związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania przez
Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z Umowy lub z nią
związane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Niezależnie od kraju w którym znajduje się siedziba (lub miejsce zamieszkania) Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień
publicznych.
4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
5. Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności cesji (przelewu).
6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
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