UMOWA
Nr …………/……/……..
zawarta w dniu ……………….. pomiędzy:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, NIP 5251008875,
zwanym
w

dalej

imieniu

„Zamawiającym”,
którego

działa

reprezentowanym

przez

Wojewodę

Mazowieckiego,

……………………………………………….,

na podstawie

upoważnienia Nr …………….. z dnia ……………. roku,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą

………………………………………..

z

siedzibą

w

…………………………….

,

ul. ……………………….. zarejestrowaną w ……………………………… pod numerem
KRS: …………………………, NIP: ………………………,
REGON: ………………….….,
reprezentowaną przez:
…...........................................................................................................................
zwanym dalej: „Wykonawcą”,
łącznie zwanych „Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w

postępowaniu

prowadzonym

na

podstawie

art.

39

–

46

Ustawy

z

dnia

29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.) Strony
postanawiają co następuje:

Definicje:
Analiza – Analiza przedwdrożeniowa będąca Przedmiotem Umowy.
Dokumentacja – łącznie Analiza i Plan.
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do godz. 17:00,
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z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Plan – Plan Zarządzania Projektem, będący Przedmiotem Umowy.
Projekt – projekt pod nazwą „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez
administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014
– 2020.
Umowa – niniejsza Umowa.
Utwór – oznacza konspekty, Dokumentację oraz każdy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016, poz. 666 j.t. z
późn.zm.) wytworzony i dostarczony w ramach Umowy,
Zlecenie – zamówienie usługi wparcia na zasadach wskazanych w Umowie.
§ 1. Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest :
1) opracowanie Dokumentacji:
a.

Analizy przedwdrożeniowej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1
wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych,

b.

Planu Zarządzania Projektem zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1
wraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych,

2) świadczenie usług wsparcia dla Zamawiającego w zakresie:

2.

a.

organizacji i nadzoru nad realizacją Projektu,

b.

przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy znajduje się w Załączniku Nr 1.
§ 2. Termin obowiązywania Umowy

1.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się:
1) dla Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1) - terminie …… dni od podpisania
Umowy tj. do dnia ………………,
2) dla Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 2) - świadczenie usług wsparcia
na okres realizacji Projektu tj. do dnia 30 czerwca 2018 roku.
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§ 3. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.

2.

Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny oraz
techniczny w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać odpowiedniej organizacji prac związanych
z realizacją Umowy tak, aby zapewnić należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
oraz delegować do prac objętych Umową osoby posiadające niezbędne uprawnienia
i kwalifikacje.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego
informowania Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia,
w formie elektronicznej, o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.

5.

Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe
lub

terminowe

wykonywanie

Przedmiotu

Umowy,

o

którym

mowa

w § 1 ust. 1, lub będzie on wykonywany nienależycie, Zamawiający ma prawo
odstąpienia od Umowy żądania zapłaty kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 1.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie warunkami określonymi w Umowie,
2) zapewnienia

warunków

organizacyjnych,

technicznych

i

prawnych

niezbędnych

do wykonania Przedmiotu Umowy,
3) umożliwienia Zamawiającemu lub działającej na jego rzecz osobie trzeciej, bieżącej
kontroli realizacji Przedmiotu Umowy (w formach i terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego).
7.

Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do przekazywania
Zamawiającemu

informacji

dotyczących

wykonywania

zobowiązań

wynikających

z Umowy.
§ 4 Odbiory
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminach określonych w § 2
Umowy.
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2.

Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) uznaje się datę
podpisania bez uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Protokołu Odbioru
z zastrzeżeniem,

że

wszystkie

czynności

odbiorcze,

w

tym

również

związane

z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie
wykonania Umowy określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy.
3.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane
w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy o gotowości przekazania do odbioru Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zamawiający wyznaczy
termin rozpoczęcia odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę poczty elektronicznej na adresy
wskazane w § 12 ust. 1 pkt 1) Umowy.

4.

W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy
termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko
zobowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru
zostanie przeprowadzona ponownie.

5.

W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie
albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w tym zakresie oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary
umownej,

o

której

mowa

w

§

8

ust.

1

pkt

1)

Umowy,

a w przypadku nie skorzystania z prawa do odstąpienia, kary umownej o której mowa
w § 8 ust. 1 pkt 2).
6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych
osób trzecich w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych.

7.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi w ramach wynagrodzenia określonego
w § 7 ust. 1 do sporządzenia korekt lub uzupełnień Przedmiotu Umowy oraz przedłożenia
dodatkowych wyjaśnień w przypadku zaistnienia takiej konieczności, będącej wynikiem:
1) zapytań, wniosków, ocen itp. dokonanych przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję
Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą,
2) zmiany stanu prawnego (w szczególności aktualizacji i uszczegółowień wytycznych
dotyczących opracowania studium wykonalności projektu),
3) zmiany zaleceń, wniosków lub wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze objętym
Projektem.
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8.

Korekty, uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia, o których mowa w ust. 7, zostaną złożone
przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§ 5 Miejsce i sposób wykonywania Umowy

1.

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy, konspekty
dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), zawierające spisy treści prezentujące ich
strukturę, zwane dalej konspektami.

2.

W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do konspektów,
Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym to terminie
Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości
i przekazania poprawionych konspektów Zamawiającemu.

3.

Zatwierdzone przez Zamawiającego konspekty, stanowić będą podstawę do wykonania przez
Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1).

4.

Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca będzie wykonywał
w miejscu oraz terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca może świadczyć usługi
w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego poprzez środki porozumiewania się
na odległość.

5.

W przypadku wykonywania Umowy na terenie pomieszczeń Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad
dotyczących pracy na terenie pomieszczeń Zamawiającego.

6.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania
i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym
wykonanie zobowiązania powierza.

7.

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, realizowany będzie
przez osoby wskazane w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, stanowiącego element jego oferty.

8.

Zmiana osób realizujących Przedmiot Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca wnioskując o zmianę osoby realizującej Przedmiot Umowy zobowiązany jest
wykazać, że nowa osoba spełnia wymagania Zamawiającego przewidziane dla specjalisty
przypisanego do danej roli, wymienionej w warunkach udziału w postępowaniu.

9.

Zmiana osoby realizującej Przedmiot Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
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§ 6 Świadczenie usług wsparcia, Zlecenia
1.

Świadczenie usług stanowiących Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2)
będzie odbywało się na pisemne Zlecenia według zasad określonych poniżej.

2.

Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne wstępne Zlecenie określające zakres, pożądany
termin oraz inne istotne dla zadania parametry (w szczególności miejsce realizacji Zlecenia)
w formie elektronicznej e-mailem, na adres wskazany w § 12 ust. 1 pkt 1). W terminie 3 dni
roboczych od doręczenia wstępnego Zlecenia Wykonawca przekaże do Zamawiającego
elektronicznie, na adres e-mail określony w § 12 ust. 1 pkt 2) pisemną analizę zawierającą:
1) określenie szczegółowego przedmiotu Zlecenia wraz z oferowanym terminem jego
dostarczenia,
2) tabelę z wykazem specjalistów zaangażowanych w realizację Zlecenia wraz z liczbą
godzin, które każdy z nich przeznaczy na realizację Zlecenia,
3) kalendarz alokacji wyszczególnionych specjalistów (z dokładnością nie mniejszą niż
tygodniowa).

3.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę analizy w terminie, o którym mowa
w ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 5) Umowy.

4.

Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy
Wykonawcy:
1) poinformuje pisemnie Wykonawcę o udzieleniu mu Zlecenia, albo
2) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia/poprawienia analizy w ciągu jednego dnia
roboczego i ponownie rozpatrzy ją zgodnie z zasadami ustalonymi w tym paragrafie
zasadami,
3) poinformuje Wykonawcę o nie udzieleniu mu Zlecenia.

5.

Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy Zamawiający nie
udzieli

Wykonawcy

odpowiedzi,

przyjmuje

się,

że

Zamawiający

zrezygnował

z realizacji Zlecenia.
6.

Strony ustalają, iż odbiór zrealizowanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzony Protokołem Odbioru Zlecenia podpisanym na podstawie przeprowadzonych
procedur weryfikacji wykonania Zlecenia.

7.

Strony ustalają, iż:
1) odbioru dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy,
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2) Zamawiający zobowiązuje się zapoznać z dostarczonym Przedmiotem Umowy w ciągu 7
dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przekazania Przedmiotu Umowy,
3) w przypadku braku zastrzeżeń Strony podpiszą Protokół Odbioru Zlecenia,
8.

W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do Zlecenia,
Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym
to terminie Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia
w całości. W takim przypadku procedura odbioru Zleceń zostanie przeprowadzona ponownie,
stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę prawidłowej realizacji Zlecenia
uważa się datę odbioru uwzględniającego w całości wszystkie uwagi i zastrzeżenia
Zamawiającego.

9.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłoszonych ze strony
Zamawiającego do Zlecenia w wyznaczonym terminie lub będą one uwzględnione niezgodnie
z

tym,

co

zgłosił

Zamawiający,

Zamawiający

uprawniony

będzie

do odstąpienia w całości lub w części od danego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie i żądania
kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) Umowy.
10. Protokół Odbioru Zlecenia zawierać będzie każdorazowo co najmniej:
1) opis przedmiotu Zlecenia,
2) miejsce i datę odbioru,
3) imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy podpisujących Protokół.
11. Osobą upoważnioną do podpisywania Zleceń, i Protokołów Odbioru Zlecenia oraz zgłaszania
uwag

lub

zastrzeżeń

ze

strony

Zamawiającego

jest

osoba

wskazana

w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia
do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich w postaci ekspertów, specjalistów lub
biegłych.
12. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorczych przez osobę
wskazaną w § 12 ust. 1 pkt 1) Umowy. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności
odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorczych i upoważnia
do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego.
13. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do koniecznych informacji, zasobów, danych
i dokumentów, niezbędnych do wykonania Umowy, z zachowaniem postanowień
o poufności określonych w § 9 Umowy.
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14. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć dokumentację związaną z realizacją Przedmiotu
Umowy oraz Utwory wytworzone w ramach realizacji Umowy w sposób wskazany przez
Zamawiającego i zgodnie z zasadami obowiązującymi Zamawiającego, stanowiącymi
załącznik nr 2 do Umowy.
15. W wypadku, jeżeli Wykonawca nie sporządzi analizy, o której mowa w ust. 2 lub nie
przystąpi do realizacji Zlecenia w terminie określonym w Zleceniu i opóźnienie w
przystąpieniu
do realizacji Zlecenia trwa dłużej niż 3 Dni robocze, Zamawiający może odstąpić od realizacji
Zlecenia w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, żądając kary umownej, o której mowa
w § 8 ust. 1 pkt 4) Umowy.
16. W wypadku, jeżeli Wykonawca realizuje Zlecenie w sposób nienależyty, niezgodnie
z warunkami określonymi w Zleceniu i Umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do zmiany sposobu wykonania Zlecenia i wyznaczy mu w tym celu termin.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
oraz żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) Umowy a w przypadku
nie skorzystania z prawa do odstąpienia od Zlecenia, kary umownej o której mowa w § 8 ust.
1 pkt 3).
17. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2), nastąpi na podstawie Protokołu
Odbioru Końcowego, sporządzonego i podpisanego po dokonaniu odbioru wszystkich Zleceń.
§ 7. Wynagrodzenie
1.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, nie może
przekroczyć kwoty: …………………… zł brutto (słownie: …………………), w tym:
1) Wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
pkt 1) ppkt a., wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych wynosi
……………………

zł

brutto

(słownie:

…………………),

cena

netto

wynosi

……………… zł (słownie: ………………….…………………….) oraz podatek VAT
……….……zł (słownie:……………………………..……...),
2) Wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
pkt 1) ppkt b., wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych wynosi
……………………

zł

brutto

(słownie:

…………………),

cena

netto

wynosi
8
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……………… zł (słownie: ………………….…………………….) oraz podatek VAT
……….……zł (słownie:……………………………..……...),
3) Wynagrodzenie za wykonanie Zleceń w ramach Przedmiotu Umowy określonego § 1
ust. 1 pkt 2) – w wysokości nie wyższej niż ……. zł brutto (słownie złotych brutto:
……………….) liczone według stawki za jedną roboczogodzinę w wysokości ………….
zł brutto (słownie złotych brutto: ………….), przy czym koszt jednej roboczogodziny
pracy Wykonawcy będzie stały (jedna stawka niezależnie od roli pełnionej przez personel
Wykonawcy). Wynagrodzenie za wykonywanie Zleceń stanowi górną granicę
zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy na realizację usług
wsparcia. Udzielenie Zleceń na niższą kwotę niż wskazana powyżej bądź jej
niewykorzystanie

nie

stanowi

podstawy

do

jakichkolwiek

roszczeń

wobec

Zamawiającego, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. W przypadku wytworzenia w
ramach usług wsparcia Utworów, wynagrodzenie powyższe obejmuje również
przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych Utworów wraz z prawem
do wykonywania praw zależnych do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji
określonych w § 11 Umowy.
2.

Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich odwołań w Umowie do wysokości wynagrodzenia
brutto należy przez to rozumieć maksymalne wynagrodzenie w wysokości, o której mowa
w ust. 1 powyżej.

3.

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat
i podatków. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane
z opracowaniem i wydaniem Dokumentacji, przeniesieniem autorskich praw majątkowych wraz
z prawem do wykonywania praw zależnych do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych
w Umowie, koszty zmian i aktualizacji dokonanych w okresie trwania Umowy
i okresie gwarancji, koszty dojazdu, transportu wszelkie inne koszty. Wynagrodzenie wyczerpuje
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,
opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

4.

Wynagrodzenia brutto, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej płatne będą przelewem
bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
9
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30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią odpowiedniego Protokołu Odbioru.
5.

Wynagrodzenie za dane Zlecenie w ramach usług o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 zostanie
wypłacone na podstawie dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury VAT dotyczącej danego Zlecenia, wystawionej po podpisaniu bez uwag
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Protokołu Odbioru Zlecenia. Należność płatna będzie
przelewem na numer konta podany na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury
i kopii Protokołu Odbioru Zlecenia do siedziby Zamawiającego.

6.

Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5
NIP: 525-10-08-875

7.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia
na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

9.

Zmiana danych, o których mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do Umowy i staje się skuteczna
po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty następujących kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiot Umowy określonego w § 1 ust. 1
pkt 1) w wysokości 3%

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1

pkt 1 i pkt 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu danego Zlecenia w terminie określonym
każdorazowo dla danego Zlecenia - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego
za dane Zlecenie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) w przypadku odstąpienia w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę
od realizacji danego Zlecenia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
– w wysokości 30% wynagrodzenia brutto należnego za dane Zlecenie,
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5) w przypadku nie przekazania przez Wykonawcę analizy, w terminie określonym
w § 6 ust. 2 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 3,
6) w przypadku udostępnienia osobom trzecim przez Wykonawcę lub osoby, którymi się
posługuje przy realizacji Umowy informacji poufnych Zamawiającego, w wyniku
naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności określonych w § 9 Umowy
– w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każde
naruszenie,
7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w § 13 Umowy
- w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), za każde
naruszenie.
2.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy na podstawie Umowy.

3.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

4.

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od Umowy w całości lub w części oraz żądania zapłaty kary umownej
w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1) powyżej, a w wypadku nieskorzystania z prawa
do odstąpienia od Umowy do żądania kary umownej określonej w ust. 1 pkt 2).

§ 9. Ochrona tajemnicy i zasady poufności
1.

Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy będą traktowane przez
Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz 10 lat po jej rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze Stron) i mogą być ujawniane
wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest
realizacja

Umowy,

pod

rygorem

pociągnięcia

przez

Zamawiającego

do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których
wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:
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1) nieujawniania

i

niezezwalania

na

ujawnienie

jakichkolwiek

informacji

w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje,
o których mowa ust. 1 powyżej zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich
ujawnienie w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
o których mowa w ust. 1 powyżej,
4) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie
wykonywania Umowy w sposób naruszający ich postanowienia.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1
powyżej do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej
zgody

Zamawiającego,

wyrażonej

pisemnie

pod

rygorem

nieważności,

w

tym

w szczególności dla własnych korzyści bądź korzyści jakiegokolwiek podmiotu poza
Zamawiającym.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym
w sprzeczności z postanowieniami Umowy.

5.

Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie
dotyczy przypadków, gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy,
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu
administracji państwowej, w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany
zapewnić,
by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i
wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.

6.

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia
obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także podejmie
wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa
12
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w ust. 1 powyżej dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom
niepowołanym.
7.

Wykonawca zobowiązuje się podejmować w trakcie świadczenia usług wszelkie wysiłki
w celu niedopuszczenia do publikacji lub niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek
informacji poufnych.
§ 10. Własność dokumentacji
i materiałów przekazywanych przez Zamawiającego

1.

Wszelkie dokumenty i materiały Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu
umożliwienia

mu

prawidłowej

realizacji

Umowy,

pozostają

wyłączną

własnością

Zamawiającego.
2.

Wykonawca nie może udostępniać materiałów, dokumentów, o których mowa w ust. 1
powyżej, osobom trzecim, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały
przekazane przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 powyżej.
§ 11. Prawa własności intelektualnej

1.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory stanowiące Przedmiot Umowy oraz będące
przedmiotem Zleceń, ani korzystanie z nich przez Zamawiającego, nie będą naruszać praw
własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich.

2.

Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, w tym zarzucających naruszenie
praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu
zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty obsługi prawnej,
koszty procesu od chwili zgłoszenia roszczenia, koszty odszkodowań, jak również pokryje
wszelkie inne koszty wynikające z tego tytułu. W szczególności, w razie wytoczenia
przeciwko Zamawiającemu, powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej,
Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

3.

Ponadto, jeśli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony
Umowy lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono
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powyżej, Wykonawca zobowiązany jest na swój własny koszt do wyboru jednego z
poniższych rozwiązań:
1)

uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Utworów,

2)

zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad
lub roszczeń osób trzecich.

4.

Strony Umowy potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego, odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego
lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw, ani
dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności
w § 8.

5.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do konspektów,
Dokumentacji tj. Analizy i Planu oraz innych Utworów powstałych w ramach realizacji
Zleceń,
na następujących polach eksploatacji:
1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu,

2)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)

w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie
do obrotu za pomocą Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne, bezprzewodowe,

4)

wprowadzenie do pamięci komputera i wykorzystywanie w Utworach multimedialnych,

5)

utrwalanie i wykorzystanie dzieła lub jego fragmentów w celach reklamowych,
promocyjnych, oraz we wszelkich materiałach informacyjnych i wydawnictwach,

6)

dzielenie Utworów na fragmenty, łączenia fragmentów Utworów w dowolnym układzie
także z fragmentami innych dzieł, wykorzystanie fragmentu Utworu w ramach innego
Utworu,
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7)

przekształcanie formatu pierwotnego na dowolny inny format, wymagany przez
Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo – systemowych wybranych przez
Zamawiającego,

6.

Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, na wykonywanie
zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej.

7.

Przejście autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1
pkt 1) i §1 ust. 1 pkt 2) nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru a przypadku Zleceń
każdorazowo z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Zlecenia .

8.

W okresie od dnia przekazania Zamawiającemu, do momentu podpisania odpowiedniego
Protokołu, o których mowa w ust. 7 Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie
z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 oraz zezwala Zamawiającemu
na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji określonych w ust. 5, w tym przez
osoby trzecie.

9.

Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych w sposób
naruszający uzasadnione interesy Zamawiającego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po wypowiedzeniu, rozwiązaniu
lub wygaśnięciu Umowy.
11. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono Utwory, o których mowa w ust. 5 powyżej.
§ 12. Kontakty Stron
1.

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji Umowy,
a także upoważnionymi do kontaktów, podpisywania wstępnych i udzielania Zleceń (ze strony
Zamawiającego), podpisywania pisemnej analizy do wstępnego Zlecenia (ze strony
Wykonawcy)oraz do podejmowania czynności odbiorczych i podpisania Protokołu Odbioru
i Protokołów Odbioru Zleceń są:
1) ze

strony

Wykonawcy:

……………………...……..….,

tel/fax

…………………………….., e-mail: ………………………………….,
2) ze strony Zamawiającego:
a) ………………….,

tel/fax

……………….,

e-mail:

……………………………………,
b) …………………., tel/fax ………………., e-mail: ………………………………… .
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2.

Korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie w języku
polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery faksów:
1) dla Zamawiającego: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, fax: ……………………,
2) dla Wykonawcy: ……………., ………………………., fax: ……………………. .

3.

Strony Umowy mają prawo do zmiany osób i danych teleadresowych wskazanych
w ust. 1 i 2 w każdym czasie trwania Umowy, informując o tym drugą Stronę Umowy,
emailem lub faksem.

4.

Zmiana wskazanych w Umowie danych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany
Umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony Umowy po pisemnym zawiadomieniu
drugiej Strony Umowy.
§ 13. Prawo audytu

1.

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu sposobu realizacji Umowy przez
Wykonawcę, w szczególności:
1)

w celu weryfikacji, czy Umowa jest realizowana zgodnie z wymaganiami opisanymi
w Załączniku nr 1 do Umowy oraz metodykami zadeklarowanymi w ofercie przez
Wykonawcę oraz planami sporządzonymi i uzgodnionymi w trakcie realizacji Umowy,

2)

stanu zaawansowania prac,

2.

Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej.

3.

Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem
co najmniej 2 dni roboczych przed jego rozpoczęciem podając listę audytorów
upoważnionych do przeprowadzenia audytu.

4.

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1)

udostępnić audytorom dokumentację związaną z realizacją Umowy,

2)

udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie nie później niż w czasie 3 dni
roboczych.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów
związanych z realizacją Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli wykonania Umowy przez instytucje
zarządzające funduszami, z których finansowana jest Umowa, Komisję Europejską lub inną
instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w tym
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w szczególności do umożliwienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę
nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowana jest lub była Umowa oraz
dostępu do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów (w tym dokumentów
finansowych) i plików komputerowych związanych z realizacją Umowy oraz niezwiązanych
z jej realizacją, o ile jest to konieczne dla stwierdzenia kwalifikowalności wydatków
w Projekcie, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy
oraz uwzględnienia zaleceń powstałych w wyniku przeprowadzonej kontroli.
§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%
wartości Umowy w kwocie …….…… zł (słownie: ………………………………….).

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie …………… .

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4.

Zamawiający

dokona

zwrotu

zabezpieczenia

należytego

wykonania

Umowy

w następujący sposób:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego,
2) 30

%

wartości

zabezpieczenia

zostanie

zatrzymane

przez

Zamawiającego

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona
w terminie 15 dni po upływie ostatniego dnia okresu rękojmi za wady.
5.

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia na warunkach określonych
w ust. 4 powyżej, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
były przechowywane, pomniejszoną o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli
zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu.

6.

Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zmieniać formę zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 149 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 15 Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części wypadku gdy:
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1)

gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust.1
pkt 1) Umowy przekroczy 10 Dni Roboczych,

2)

dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy niespełniającego wymogów
określonych w Umowie dla Dokumentacji,

3)

w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
do zmiany sposobu wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie
wykonywał prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umowy,

4)

w przypadku dwukrotnego opóźnienia lub odstąpienia od realizacji Zlecenia,

5)

w przypadku dwukrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia,

6)

w przypadku jeżeli suma kar umownych przekroczy wartość wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1,

2.

7)

innych przypadkach przewidzianych w Umowie,

8)

rozwiązania porozumienia w sprawie dofinansowania Projektu.

Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy nie później
niż

30

dni

od dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt 2).
3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie
30

dni

od

dnia

powzięcia

wiadomości

o

tych

okolicznościach. W

przypadku,

o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
§ 16. Zmiany Umowy
1.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem § 5 ust. 9, § 7 ust. 9 i § 12 ust. 4.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w następującym zakresie:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego
podatku obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania
Umowy, z zachowaniem formy pisemnej,
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2) w zakresie zmiany terminu świadczenia usług wsparcia określonego w §2 ust. 1 pkt 2)
w przypadku zmian terminu realizacji Projektu oraz nie wyczerpania limitu wysokości
wynagrodzenia o którym mowa § 7 ust. 1,
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego

3)

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
4) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
5) w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
3.

W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 poz. 2008 j.t ze zm,.) i zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą
miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego
w ust. 4-7.

4.

Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy
najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa
w ust. 2 pkt 3-4. Wniosek powinien zawierać propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny
przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4, mają lub będą miały
wpływ
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,
a w szczególności:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz
założenia co do wysokości dotychczasowych kosztów wykonania umowy wraz
z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy
o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
2) wskazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 3-4, na wysokość kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę,
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3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wskazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę.
5.

W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku określonego w ust. 4, Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za
zgodność
z oryginałami).

6.

Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku określonego w ust. 4, w terminie
1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla
Wykonawcy.

7.

W przypadku uwzględnienia wniosku określonego w ust. 4 przez Zamawiającego, Strony
podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa
w ust. 2 pkt 3-4.
§ 17. Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 j.t ze zm.), ustawy
z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016,
poz. 666 j.t ze zm.+) oraz Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017, poz.459 j.t ).

2.

W sporach związanych z Umową wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

3.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
przeznacza się dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

4.

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.
Zamawiający

Wykonawca
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……………………………

…………………………
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