Część II – Wzór umowy

UMOWA Nr: ………………

Załącznik nr 4

na usługę pn.: Działania informacyjno-promujące dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Świdnica” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
zawarta w dniu ……….....…… roku w Bystrzycy Dolnej pomiędzy:
Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy
Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000307935,
będącym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerach NIP: 8842663863, Regon :
020775910, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 3.813.100,00 złotych wpłacony w całości,
reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu – Lidię Mendak
zwanym dalej „Zamawiającym”
(wydruk z systemu informatycznego KRS Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 4 do umowy)
a:
………………………………………………. z siedzibą w :
……………………………./……………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „….. „,
reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
(wydruk z systemu informatycznego CEIDG/KRS* Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 5 do umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobno „Stroną”
o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w oparciu o „Wewnętrzne procedury
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zawierania umów dla zadań
objętych projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach”, zwane dalej Regulaminem, na podstawie oferty Wykonawcy z
dnia ………………… .
Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:
§1

1. Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty:

a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………..;
c) Załącznik nr 3 – Zapytanie Ofertowe;

Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
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2. Części wymienione w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające. W

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wskazanych w ust. 1 pierwszeństwo
mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Aneksy do Umowy, jeśli
wystąpią będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.
Pojęcia używane w niniejszej Umowie należy interpretować zgodnie z definicjami wskazanymi w
OPZ.
Wykonawcy wspólnie realizujący niniejszą Umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte
wykonanie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument pełnomocnictwa do podpisania umowy w
sprawie zamówienia.
Wykonawcy realizujący wspólnie niniejszą Umowę, przed jej podpisaniem, zobowiązani są
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców oraz sposób
współdziałania wykonawców wspólnie realizujących niniejszą Umowę.
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy opisującej
przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji
niniejszej umowy. Umowa musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie, o której mowa powyżej, Wykonawcy
realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika (Lidera) upoważnionego do
zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie
Umowę i każdego z osobna. Pełnomocnik (Lider) upoważniony będzie także do wystawiania faktur,
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
Niniejsza Umowa musi być podpisana przez Upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną - Lidera.
Liderem, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest ………………….
§2

1.

2.
3.
4.

5.

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące działania informacyjno-promujące dla Projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności, w zakres którego wchodzą następujące zadania:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie,
2) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie,
3) Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica,
4) Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
5) Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie.
Szczegółowy zakres niniejszej Umowy oraz szczegółowe obowiązki Stron określa Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie będące przedmiotem
umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał z najwyższą starannością, w
ścisłej współpracy z Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń oraz Wytycznych
obowiązujących przy realizacji projektu współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, a realizowany przez niego przedmiot umowy będzie nadawał się do
celu, jakiemu ma służyć.
Wykonawca oświadcza, że obowiązki wymagające współpracy z Zamawiającym wykonywał
będzie w godzinach pracy Zamawiającego.
§3

1.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i prawnymi oraz
posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.

Do świadczenia zamówienia w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza:
1) Kluczowy Personel, w skład którego wchodzą:
a) Specjalista ds. Public Relations,
b) Grafik,
2) Innych ekspertów i personel wspierający, o którym mowa w Załączniku nr 1 (OPZ) do
niniejszej Umowy.
Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wymienionych w Załączniku Nr
2 do Umowy (Oferta Wykonawcy). Zmiana taka jest możliwa, jeżeli Wykonawca co najmniej na
10 dni przed planowaną zmianą pisemnie powiadomi Zamawiającego i uzyska pisemną zgodę.
Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wchodzących w skład Personelu
Kluczowego w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby osoby wchodzącej w skład Personelu Kluczowego,
b) innych zdarzeń losowych, których wystąpienie uniemożliwia danej osobie wchodzącej w skład
Personelu Kluczowego wykonywania swoich obowiązków;
c) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy;
d) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób wchodzących w skład Personelu
Kluczowego, jeżeli uzna, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują oni swoje obowiązki
wynikające z Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić osoby wchodzące w
skład Personelu Kluczowego, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
W przypadku zmiany danej osoby, wchodzącej w skład Personelu Kluczowego, osoba
zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone dla tego personelu na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Do osób zastępujących Personel Kluczowy znajduje odpowiednie zastosowanie treść ust. 5 i ust. 7
niniejszego paragrafu.
§4
Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, strony ustalają wynagrodzenie o
charakterze ryczałtowym w wysokości ……………............. PLN netto (słownie złotych:
………………………………………………………….) plus należny VAT w kwocie ………………….. PLN
(słownie
………………….),
tj.
………………………………..
PLN
brutto
(słownie:
……………………………………………………………………….). Wynagrodzeniem jest cena zaproponowana
w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Zmiana stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, pociągająca za sobą
zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
§5

1.

2.

Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę wg następującego harmonogramu:
a) 90% kwoty określonej w § 4 ust. 1 – płatne w równych ratach po zakończeniu kwartału
kalendarzowego i akceptacji przez Zamawiającego Raportu kwartalnego (przejściowego),
każda w wysokości równej wyżej wskazanej wartości procentowej kwoty podzielonej przez
liczbę Raportów kwartalnych, do których sporządzenia będzie zobowiązany, pomiędzy datą
podpisania Umowy a datą 31.10.2019r., z zastrzeżeniem, że pierwszy Raport kwartalny i
pierwsza rata obejmuje okres od dnia podpisania Umowy do dnia 31.03.2017r.,
b) 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1 – płatne jako płatność końcowa po zakończeniu realizacji
Umowy i przyjęciu przez Zamawiającego Raportu końcowego dla Umowy.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Każda
faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer niniejszej Umowy.
Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego
wykonanej części Zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami zaakceptowanymi przez
Zamawiającego, o których mowa odpowiednio w pkt 7 Załącznika nr 1 (OPZ) do Umowy.
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający przekazywać będzie należne
wynagrodzenie: ………………………………………………………………………
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.
Faktury i dokumentacja dotycząca płatności sporządzana będzie przez Wykonawcę w języku
polskim.
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie
mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 §
1 K.c.) ani uregulowane w drodze kompensaty (art.498 K.c.).
§6

1.
2.
3.

Strony ustalają, że Umowa będzie wykonywana od dnia jej podpisania do dnia 31.10.2019 r.
Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy rozumieć przyjęcie i zatwierdzenie przez
Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania umowy.
Termin wymieniony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia robót
prowadzonych przez wykonawców na podstawie umów zawartych z Zamawiającym w celu
realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
§7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się przygotować Raporty z postępu prac zgodnie z wymogami OPZ.
Raport końcowy winien zostać dostarczony Zamawiającemu 14 dni po upływie terminu
zakończenia Umowy.
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania Raportu z wykonania usługi,
powiadomi pisemnie Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego
odrzucenia.
W przypadku gdy Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie jak
wyżej od daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa wyżej,
Wykonawca zobowiązany jest je usunąć, a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych
przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.
Raporty Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i
wersji elektronicznej (płyta CD) w 2 egzemplarzach.
§8

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą
elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie przesłana także w formie pisemnej i data jej
otrzymania jest datą otrzymania korespondencji.
2. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony wyznaczają:
a) Zamawiający:
Zofia Gruszecka - Kierownik JRP,
Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica
tel. 74 851 59 86,
fax 74 851 59 82,
e-mail: jrp.zg@sgpk.pl
b) Wykonawca:
Pan/Pani ……………………………
Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
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Adres ……………………………
Tel.
Fax
e-mail:
3.

4.

5.
6.

7.

W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie
poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje
Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z
przedmiotem Umowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną pod dotychczasowy adres.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy
Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza
zakres przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi na
piśmie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.
Zamawiający przedstawi swoją decyzję pisemnie Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
otrzymania powiadomienia.
Dokumenty dostarczane będą w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie
skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych.
W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy
użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od
dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym
wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej.
§9

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie podpisania
Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto zapisanej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwotę ……………………….. PLN.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w części VII Zapytania Ofertowego. Zmiana formy zabezpieczenia
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wysokości zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu wraz
z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone terminie do 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za należyte
wykonanie Umowy uznaje się
przyjęcie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu
Końcowego z wykonania umowy.
Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu podlega oprocentowaniu w wysokości
obowiązującej dla rachunku w banku obsługującym Zamawiającego.
Udzielone gwarancje lub poręczenia muszą być: bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na
pierwsze pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory
ich dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej polskiej i podlegają
kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności
zabezpieczenia Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument zabezpieczenia w
terminie 7 dni od zajścia wyżej powołanych okoliczności, a w razie nie przedstawienia nowego
dokumentu, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia za wykonane usługi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w Umowie, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Koszty związane z wystawieniem dokumentów dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ponosi Wykonawca.
Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
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9.

W przypadku nienależytego wykonania Umowy kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami lub jego
część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad będzie wykorzystana przez Zamawiającego
do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy lub do pokrycia roszczeń objętych
zabezpieczeniem, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 10

1.
2.

3.
4.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co
najmniej 20 tys. PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa
w ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, Wykonawca okaże
Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z
dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie
7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
musi umożliwić pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas realizacji niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej pracowników biorących udział w realizacji niniejszej Umowy.
§ 11

1.

Wykonawca ma prawo, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej zgody,
zlecić wykonanie części usług podwykonawcom, ponosząc pełną odpowiedzialność za ich
działania i zaniechania. Podstawą zgody Zamawiającego będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz
ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.
2. Zdolność podwykonawcy do wykonania umowy ocenia się według takich samych kryteriów i w
taki sam sposób, jak dla Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z
podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby to były działania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy.
5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Załącznikach
do Umowy oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
8. Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
9. Każda umowa o podwykonawstwo w zakresie sposobu wyliczenia wynagrodzenia musi
uwzględniać postanowienia § 5 Umowy.
10. Wykonawca, podwykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.
11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi
przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.
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Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.
§ 12
1. W zakresie ustalonego w Umowie w § 4 ust. 1 wynagrodzenia, a także w zakresie dotyczącym
wykonanych prac o charakterze twórczym, podlegających ochronie prawnej, Wykonawca
zobowiązuje się stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do
korzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania tych prac będącym
przedmiotem praw autorskich oraz praw pokrewnych na wszelkich dopuszczalnych przez prawo
polach eksploatacji znanych w dniu podpisania Umowy, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
a) zwielokrotniania i utrwalania całości lub części utworów techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera i
innych tego typu urządzeń,
b) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz
innych sieciach komputerowych,
c) udostępniania osobom trzecim, dokonywanie zmian, adaptacji, opracowań,
d) wielokrotnego publikowania utworów lub ich części,
e) publiczne prezentowanie (rozpowszechnianie) utworów lub ich części,
f) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera,
g) realizacji według utworu i jego zmian,
h) wykorzystania poszczególnych elementów lub całości utworu, jego zmian, adaptacji.
2. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do danego utworu następuje
każdorazowo z dniem faktycznego przejęcia lub akceptacji utworu przez Zamawiającego. Z tym
też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów.
3. Wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Wykonawca w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, przenosi na Zamawiającego prawo do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca udziela tym samym
Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na nieograniczone wykonanie zależnego prawa
autorskiego do utworów (kontynuacja lub wykorzystanie utworów przez osoby trzecie),
korzystania z nich i rozporządzania oraz do dokonywania w nim zmian, we wszelkich
dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na
dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty lub jednostki zmian, przeróbek,
modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji utworu oraz do rozporządzania i korzystania
przez Zamawiającego oraz inne podmioty lub jednostki z dokonanych zmian, przeróbek,
modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tego utworu. Jeżeli wymagana jest w powyższym
zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej
Zamawiającemu.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż przeniesie na
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwór został utrwalony i przekazany
Zamawiającemu. Przejście własności nośników następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących
przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w
ust. 4, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych
praw do utworów powstałych wskutek działań podejmowanych przez podwykonawców lub też
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, że powstały utwór jest jego samodzielnym dziełem i że
posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.
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7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 4, następuje bez ograniczeń, co
do czasu, ilości i terytorium.
8. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszania –
w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów, w zakresie ustalonym w niniejszej
umowie - przysługujących im praw autorskich, Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich.
§ 14
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy,
dostarczania raportów, opracowań, dokumentów i opinii w terminach określonych przez
Zamawiającego oraz wynikających z niniejszej Umowy, obowiązków określonych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania Umowy lub zapłaty
kary umownej w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za
każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego terminu.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy. Przez niewykonanie Umowy rozumie się nie podjęcie w terminie czynności,
do których Wykonawca był zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy. Przez nienależyte
wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w Umowie, w szczególności w OPZ
w sposób niezgodny z zawartymi tam wymogami. Przez nienależyte wykonanie Umowy rozumie
się również opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającą 3 miesiące.
Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 3 wyniosą więcej niż 10% wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić
od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić
z każdych sum należnych Wykonawcy i/lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 15

1.
2.
3.
4.
5.

Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, chyba że konieczność wprowadzenia
zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
ZO.
Zmiana zapisów Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia Umowy będzie
równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie
przysługiwało zwiększenie wynagrodzenia.
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b) w przypadku zmiany terminu zakończenia robót prowadzonych przez wykonawców na
podstawie umów zawartych z Zamawiającym w celu realizacji projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” .
6.

7.

Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają
w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej lub
instytucji opiniujących, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań
administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie
powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac
będących przedmiotem umowy.
Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodną wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy
zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy. Zmiana
umowy powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 16

1.

2.
3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
jednej z okoliczności:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
faktycznego wykonania części Umowy,
2) Gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru,
3) Gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej Umowy,
4) Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:
a) Wykonawca utraci uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu Umowy,
b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy lub przerwał jego realizację i nie
realizuje go bez uzasadnionej przyczyny przez okres co najmniej 5 dni, mimo pisemnego
wezwania Zamawiającego,
c) Wykonawca mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, opóźnia się z realizacją
przedmiotu Umowy,
d) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne.
Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 17

1.

2.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli
Wykonawca rażąco naruszy jej istotne postanowienia, jednakże, gdy rażące naruszenia
postanowienia Umowy oraz jego skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć
niniejszą Umowę jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7
dni od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak
niż w terminie 7 dni.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:
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3.
4.

a) Gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe (z opcją likwidacji lub
układu) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 14 dni
od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, a także gdy w przypadku wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciągu 7 dni od
chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego,
c) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w
sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 5 dni lub opóźnienie w realizacji
którejkolwiek z czynności przekroczy 5 dni,
d) Rażącego naruszenia postanowień umownych w szczególności wadliwego lub sprzecznego z
umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i zaniechania.
Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać jego uzasadnienie.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 18

1.

2.

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy przez okres wykonywania umowy wszelkie
okoliczności i poufne informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem umowy.
Za informacje poufne Strony uważają informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, bazy
klientów, know-how, Stron umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy właściwe przepisy
prawa, w szczególności regulacje ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 380, z późn. zm.).
§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
Spory powstałe w wykonaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
Nr 1 – Część III ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Nr 2 – Oferta Wykonawcy;
Nr 3 – Część I ZO – Zapytanie Ofertowe;
Nr 4 – wydruk KRS Zamawiającego;
Nr 5 – wydruk CEIDG/KRS* Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

_____________________________

____________________________

Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
Działania informacyjno-promujące dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Część II – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe dla zadania nr 8
Działania informacyjno-promujące dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

