Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR
Umowa nr …………
zawarta w dniu ……………………….. w Zielonej Górze pomiędzy:
Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa – …………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………. z siedzibą przy ul……………………………………..
wpisanym(ą) do rejestru……………………………………………………………………………(rodzaj rejestru)
prowadzonego przez…………………………………………………………………………….(oznaczenie sądu)
pod numerem ………………………………, NIP: …………………………, REGON:……………..……………,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości…………………………………………..,
reprezentowanym(ą) przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).
§1
1.
2.
3.
4.
5.

Przedmiotem umowy (zwanym dalej Zadaniem), jest wykonanie badania ewaluacyjnego
pt. Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz pozostałymi dokumentami
przetargowymi.
Zadanie zrealizowane zostanie etapami w terminie do 85 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
niniejszej umowy.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu realizacji Zadania określa
załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
§2

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić w ciągu trzech dni roboczych Wykonawcy (na jego żądanie)
informacje, które są w posiadaniu Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania prac określonych w § 1.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnej informacji
na temat postępu prac.
4. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiocie prac upoważnia się ze strony
Zamawiającego ……………………………………………………………………………………………………
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§3
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym osobom w zakresie wskazanym
w ofercie. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie tych osób,
jak za własne działanie lub zaniechanie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac
będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością.
§4
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raport końcowy z badania ewaluacyjnego, do siedziby
Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra w godzinach
pracy Urzędu lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie województwa
lubuskiego własnym transportem i na własny koszt.
Strony zgodnie oświadczają, że Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze jest osobą upoważnioną do dokonania oceny oraz przyjęcia przedmiotu umowy.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany
bez uwag przez przedstawicieli stron.
W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania Zadania, Zamawiający sporządzi protokół
odbioru i przedstawi go do podpisu Wykonawcy.
Protokół odbioru będzie podpisany przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz przez Wykonawcę.
Protokół odbioru będzie zawierał:
a. datę i miejsce sporządzenia protokołu,
b. ocenę prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z zakresem prac ujętych
w Załączniku nr 1 do umowy,
c. wskazanie istnienia lub potwierdzenie braku wad w wykonaniu prac,
d. w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń – zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 1.
W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru
bez uwag, aż do ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wniesienia uwag do przygotowanych narzędzi
badawczych oraz projektów raportów (metodologicznego oraz końcowego), w tym ich aneksów
i załączników. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo
w stosunku do wszystkich uwag.
§5
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
……………… złotych netto (słownie: …… zł), brutto: ……………………… zł (słownie:
…………………..zł); VAT …… % w kwocie ………………. złotych (słownie: ……………zł).
1

Zapis pozostanie w umowie w przypadku kiedy wykonawca będzie przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą
w formie spółki prawa handlowego bądź prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub w spółce cywilnej
i zatrudniającą osoby trzecie na umowę o pracę bądź zlecenie.
1
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lub
1.2 Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy będzie ewidencja godzin
wykonywania umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 2.
a) Ewidencja godzin obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w niej ilość
godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez Zleceniobiorcę. Ww. ewidencja jest
dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę najpóźniej w dniu złożenia rachunku.
Rachunek powinien być wystawiony co najmniej raz w miesiącu po wykonaniu zlecenia.
b) Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego
upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej
wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich
wyjaśnienia.
c) Za czynności wskazane w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w kwocie maksymalnej ……………. zł netto (słownie: …….zł.)
tj. …...................... brutto przy czym stawka godzinowa za wykonanie usługi wynosi ……… zł
brutto (………… zł).
1. 3 Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników oraz zawiera umowy ze zleceniobiorcami, w myśl
art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.
z 2017 r. poz. 847), oraz w związku z tym nie posiada statusu przyjmującego zlecenie lub
świadczącego usługi w rozumieniu tej ustawy.
2. Faktura/rachunek końcowy może być wystawiona/y przez Wykonawcę dopiero po podpisaniu
protokołu odbioru bez uwag.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w terminie
21 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 – Pomoc Techniczna oraz z budżetu województwa lubuskiego.
5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy.
7. Zamawiający będzie mógł zażądać w okresie 2 lat od zakończenia realizacji badania, trzykrotnego
przedstawienia ustaleń raportu końcowego w formie prezentacji multimedialnej we wskazanym przez
siebie miejscu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co najmniej na 7 dni przed
planowaną prezentacją. Koszty dotarcia na ww. spotkania pokrywać będzie Wykonawca.
§6
1.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w tajemnicy wszystkie informacje, o których dowie się
podczas współpracy w ramach umowy, a w szczególności informacje dotyczące danych zawartych
we wnioskach aplikacyjnych oraz w załącznikach do wniosków. Wszelkie informacje w ustnej,

Zapis pozostanie w umowie w przypadku kiedy wykonawca będzie osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
bądź prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie zatrudniającą osób trzecich na umowę o pracę bądź zlecenie.
3 Zapis pozostanie w umowie w przypadku kiedy wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudnia
osoby na umowę o pracę bądź zlecenie.

Niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić.
2
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a)
b)
c)
d)
e)

2.

pisemnej, elektronicznej lub innej postaci (w tym obejmujące dane osobowe), które Strony
wzajemnie sobie udostępnią przy świadczeniu Usługi mogą zostać przetwarzane w celu realizacji
Umowy i zostaną potraktowane jako informacje poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie
do wykonania zobowiązań objętych umową, co nie uchybia obowiązkom Stron ujawnienia informacji
nałożonym na Strony przez obowiązujące przepisy prawa. Strony zgodnie ustalają, iż nie są objęte
obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji, co do których Strona ujawniająca wykaże, że:
przed dniem zawarcia niniejszej umowy były częścią domeny publicznej, bądź stały się jej częścią
po dniu zawarcia niniejszej umowy w inny sposób, niż poprzez działanie Strony sprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy,
podlegają ujawnieniu według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
znajdowały się w legalnym posiadaniu drugiej Strony zanim doszło do ich ujawnienia,
zostały legalnie ujawnione drugiej Stronie przez osoby trzecie, które uzyskały te informacje
w sposób inny niż od Strony umowy lub od Strony Umowy z prawem do ich ujawnienia,
zostały przez Stronę opracowane niezależnie od uzyskanych od drugiej Strony informacji
bez naruszenia postanowień niniejszej umowy.
Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę stanowić będzie rażące
naruszenie umowy.
Wykonawca zabezpieczy przetwarzanie danych wykorzystywanych w celu realizacji umowy.
§7

1.
2.

3.
4.
5.

Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania pracy (opracowania) wykonanej przez
Wykonawcę, o której mowa w § 1.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą przekazania opracowania w ramach
wynagrodzenia określonego w § 5, całość praw autorskich do opracowania oraz innych dokumentów
będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), powstałych w celu realizacji zadania opisanego
w § 1, obejmujących prawo jej eksploatacji na następujących polach:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu określoną dostępną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału utworu albo jego egzemplarzy;
c. publiczne rozpowszechnianie utworu, jego wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 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.
Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji mieści się w ramach wynagrodzenia określonego
w § 5 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na każdym odrębnym polu eksploatacji.
Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych powoduje również przeniesienie na
Zamawiającego własności egzemplarzy opracowań powstałych w wyniku realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że służą mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe
do opracowania, o którym mowa w § 1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania
opracowaniem opisanym w § 1 i zezwala na wykonywanie autorskich prac zależnych. W przypadku,
gdy część opracowania będą wykonywały podmioty trzecie na zlecenie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany będzie zadbać o przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w niniejszej
umowie na Zamawiającego.
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6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

1.

Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami,
wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi
lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności
przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń
Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.
Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw
i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu
korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych
niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, natychmiast
jak one powstaną, w taki sposób, aby nie obciążały one Zamawiającego.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami,
o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.
W przypadku nierozpowszechniania przez Zamawiającego przyjętego od Wykonawcy utworu,
którego Wykonawca jest twórcą, strony umowy wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia lub powrotu do Wykonawcy majątkowych praw autorskich nierozpowszechnionego
przez Zamawiającego utworu oraz prawa własności przedmiotu, na którym utwór utrwalono.
Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz których Zamawiający przeniósł
prawa autorskie do utworu lub udzielił licencji co do utworu, którego Wykonawca jest twórcą,
do wykonywania zmian w utworze wykonanym przez Wykonawcę.
Wykonawca, bez osobnego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na opracowanie wykonanych
przez Wykonawcę utworów oraz na rozporządzanie przez Zamawiającego opracowaniem
i korzystanie z opracowania utworu wykonanego przez Wykonawcę.
Wykonawca z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworu przenosi bez odrębnego
wynagrodzenia na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
jest Zamawiający.
Zamawiający nie jest zobowiązany umożliwiać Wykonawcy przeprowadzenie nadzoru autorskiego
przed oraz po rozpowszechnieniu utworu, którego Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego oraz podmiotów na rzecz
których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do utworu, którego Wykonawca jest twórcą
lub współtwórcą lub udzielił licencji na korzystanie z niego, osobistych praw majątkowych,
a w szczególności nie będzie żądał:
a. oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym opracowania jego utworu,
b. nienaruszalności treści i formy utworu z uwagi na zezwolenie na wykonywanie przez
Zamawiającego opracowań,
c. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
d. wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu utworu pierwotnego.
Strony umowy uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przyjęcia utworu
wykonanego przez Wykonawcę oznacza podjęcie przez Wykonawcę decyzji o pierwszym
udostępnieniu utworu publiczności i jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie utworu.
Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych
przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu
na swe istotne interesy twórcze.
§8
Strony umowy ustalają zgodnie kary umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uważa się w szczególności:
a) dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymogami określonymi w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofertą Wykonawcy;
b) nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia.
Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów Zadania Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu, w którym dany
etap miał zostać zrealizowany, stosownie do harmonogramu zawartego w załączniku nr 1, do dnia
otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu umowy (włącznie).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną
na zasadach ogólnych.
§9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez konsekwencji finansowych
do momentu rozpoczęcia przez Wykonawcę prac nad przedmiotem umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający pokryje
wyłącznie koszty realizacji prac faktycznie poniesione przez Wykonawcę, określone na podstawie
wspólnie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zawierającego opis wykonanych
prac.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy nie należy mu się
wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1.
§ 10
1.

2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z Wykonawcą
w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:
a. przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy,
b. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach,
a w szczególności:
 w zakresie ust. 1 pkt a – w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna,
strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny lub obiektywnych okoliczności
wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których
nie można było przewidzieć i na które strony umowy nie będą miały wpływu,
 w zakresie ust. 1 pkt b – w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych,
np. zmiany ustawowe.
Wykonawca wnioskując o zmianę umowy przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć
na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.
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4.

Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.

§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).
§ 13
Załączniki – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i Oferta Wykonawcy, stanowią integralną część
umowy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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