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Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego
z dnia 16 stycznia 2017 r.

PROJEKT
UMOWA Nr … /2017
zawarta w dniu ……….. 2017 r., w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z siedzibą
w Szczecinie: ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, nr NIP: 852-22-59-310,
nr REGON: 811932724, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: Andrzej Kreft –
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
a
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………,
zwanym
dalej
„Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z treścią przepisu art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§ 2.
1. Zamawiający celem uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Wykonanie
dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla
RZGW Szczecin”, polegającą na:
1) ETAP I: sporządzeniu Studium Wykonalności oraz na wypełnieniu Wniosku o
Dofinansowanie za środków Funduszu Spójności wraz z kompletem dokumentów
niezbędnych do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet
II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.1. "Adaptacja do
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, dla Projektu Kontynuacja
programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin,
2) ETAP II: wyjaśnianiu i uzupełnianiu wykonanych na Etapie I dokumentów do czasu
uzyskania przez Zamawiającego od instytucji weryfikującej Wniosek pozytywnej oceny
dokumentacji aplikacyjnej sporządzonej przez Wykonawcę
- zwaną dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami
i normami branżowymi oraz powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia.

3. Wytyczne programowe, założenia techniczne oraz dane wyjściowe niezbędne do wykonania
kompletnego przedmiotu umowy zawarte zostały w załącznikach do Zapytania ofertowego z dnia 16
stycznia 2017 r. oraz dokumencie przekazywanym Wykonawcy po podpisaniu umowy, o którym
mowa w § 3 ust. 2 umowy.
4. Wykonawca niniejszym oświadcza, że wytyczne, założenia oraz dane zawarte w załącznikach, o
których mowa w ust. 3, oraz przekazywany Wykonawcy po podpisaniu umowy dokument, o którym
mowa w § 3 ust. 2, są wystarczające do wykonania kompletnego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zna cel i sposób wykorzystania przez Zamawiającego
przedmiotu umowy.
6. Udzielanie przez Wykonawcę wyjaśnień i informacji, dokonywanie uzupełnień, zmian treści
dokumentów nastąpi na każde żądanie w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – do czasu
uzyskania przez Zamawiającego od instytucji weryfikujących Wniosek pozytywnej oceny
dokumentacji aplikacyjnej sporządzonej przez Wykonawcę. Terminy i zakres udzielanych wyjaśnień i
informacji, dokonywanych uzupełnień oraz zmian treści dokumentów, każdorazowo będą wyznaczane
przez instytucje weryfikującą Wniosek oraz uzgodnione z Zamawiającym.
7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o jakichkolwiek
przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy.
8. Zapytanie ofertowe z dnia 16 stycznia 2017 r. wraz ze wszystkimi załącznikami a także złożoną w
odpowiedzi na to Zapytanie ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§ 3.
1. Na wykonywany przez Wykonawcę przedmiot umowy na Etapie I, złożą się następujące dokumenty:
1) Wniosek o Dofinansowanie za środków Funduszu Spójności wraz z kompletem dokumentów
niezbędnych do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet II
"Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.1. "Adaptacja do zmian
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, dla Projektu Kontynuacja
programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin, sporządzony zgodnie z wytycznymi
zawartymi w następującym dokumencie:
- Wzór wniosku o dofinansowanie – Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2017 r.
2) Studium Wykonalności dla zadania pn. „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla
RZGW Szczecin”, sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących
dokumentach:
a) Zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze adaptacja do
zmian klimatu (POIiŚ, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” – Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska”) – Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr
4 do Zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2017 r.
b) Wzór wniosku o dofinansowanie (punkt D zawierający określenie wymagań do Studium
Wykonalności: Przeprowadzenie Studia Wykonalności, w tym analizy wariantów i ich wyniki
– Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2017 r.
2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do uwzględnienia w wykonywanych dokumentach, o których
mowa w ust. 1, treści dokumentu (przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu
niniejszej umowy):
- „Koncepcja techniczna możliwości budowy lodołamaczy liniowych”,
3. Zamawiający w celu wykonania niniejszej umowy udostępni na żądanie Wykonawcy następujące
dokumenty:
1) Studium Wykonalności (bez części technicznej) dla Programu Budowy Flotylli Lodołamaczy z
2006 r.,

2) Instrukcje prowadzenia akcji lodołamania,
3) Wybrane sprawozdania z akcji lodołamania,
4) Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla dorzecza Odry.
4. Wniosek o Dofinansowanie z POIiŚ na lata 2014-2020, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca
wypełni oraz przygotuje i wypełni komplet załączników do przedmiotowego Wniosku zgodnie z
wytycznymi Instytucji Krajowych i Komisji Europejskiej. Wniosek powinien być przygotowany w
oparciu o wykonane Studium Wykonalności i winien być sporządzony na formularzu wygenerowanym
przez Generator Wniosków (w wersji aktualnej na dzień składania aplikacji do Instytucji Wdrażającej)
bądź inny program komputerowy właściwy dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
5. Studium Wykonalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 należy wykonać w układzie zgodnym z treścią i
zakresem wymaganym przez wytyczne i procedury dla opracowań towarzyszącym aplikacjom do
Funduszu Spójności oraz międzynarodowych instytucji finansujących. Studium Wykonalności
powinno zawierać m. in.:
1) analizę uwarunkowań instytucjonalnych,
2) analizę prawną wykonalności Projektu,
3) analizę wariantową,
4) analizę finansowo-ekonomiczną,
5) analizę społecznych kosztów i korzyści,
6) analizę wrażliwości,
7) efekt ekologiczny Projektu,
8) analizę Projektu z uwzględnieniem zmian klimatu, łagodzenia ich skutków i przystosowania do
tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.
6. Studium Wykonalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 należy wykonać w postaci oprawionego
dokumentu. Duże zestawienia tabelaryczne winny stanowić załączniki do dokumentu. Załączniki
mapowe wielkoformatowe zamieszczone w tekście winny być wpięte w przezroczystych koszulkach
lub chronologicznie zamieszczone spięte/bez spięcia w osobnej teczce. Pliki tabel dotyczące obliczeń i
analiz finansowych (w formacie xls) winny być z otwartymi formułami obliczeniowymi. Pliki
tekstowe winny być w formacie doc.
7. Stan kwestii prawnych opracowań, o których mowa w ust. 1, musi być aktualny na dzień przekazania
tychże opracowań Zamawiającemu.
8. Wszelkie dane zawarte w opracowaniach, o których mowa w ust. 1, muszą w pełni odpowiadać
stanowi faktycznemu, a sposób ich prezentacji musi pozwalać na łatwą możliwość ich weryfikacji i
analizy przez Zamawiającego.
9. Opracowania, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wykona i dostarczy w ilości i formie:
1) Wniosek o dofinansowanie, wskazywany w ust. 1 pkt 1:
a) 3 egz. w formie wydruku;
b) 3 egz. w formie elektronicznej, zapisu na informatycznym nośniku danych (dysk CD lub DVD
lub inny uzgodniony) w następujących formatach:
- *.dwg (o ile zasadne)
- *.doc
- *.pdf
2) Studium wykonalności, wskazywane w ust. 1 pkt 2:
a) 3 egz. w formie wydruku;
b) 3 egz. w formie elektronicznej, zapisanego na informatycznym nośniku danych (dysk CD lub
DVD lub inny uzgodniony) w następujących formatach zapisu plików:
- *.dwg (o ile zasadne)
- *.doc
- *.pdf
- *.xls
10. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania symboli graficznych (logo itp.) Unii Europejskiej,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, Projektu itd., zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronach internetowych POIiŚ
2014-2020, w szczególności na:

1)
2)
3)
4)

wszystkich opracowanych dokumentach przygotowanych przez Wykonawcę,
korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
protokołach z narad roboczych,
innych materiałach dotyczących przedmiotu mowy.

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy oraz zaoferować go Zamawiającemu do
odbioru w terminie lub dokonywać wszelkich czynności zmierzających do osiągnięcia zamierzonego
celu, w zakresie :
1) Etapu I - do dnia ……………….. .
2) Etapu II - do czasu uzyskania przez Zamawiającego od instytucji weryfikującej Wniosek
pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej sporządzonej przez Wykonawcę nie później niż do
dnia 30 lipca 2017 r., z zastrzeżeniem ust. 9.
ETAP I:
2. Zaoferowanie Zamawiającemu do odbioru wykonanych na Etapie I przedmiotu umowy dokumentów,
o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, nastąpi w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, w godzinach jego urzędowania. Za zaoferowanie Zamawiającemu do odbioru
wykonanych na Etapie I przedmiotu umowy uważa się dostarczenie do siedziby Zamawiającego ich
kompletu, w ilości i formie wskazanej w § 3 ust. 9.
3. Odbiór wykonanych na Etapie I przedmiotu umowy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1
umowy, stwierdzony zostanie częściowym protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy.
4. Dokonanie odbioru i podpisanie częściowego protokołu odbioru stwierdzającego odbiór dokumentów
przez Zamawiającego, nastąpi w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia zaoferowania
Zamawiającemu do odbioru wykonanych na Etapie I przedmiotu umowy dokumentów, z
zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku stwierdzenia, przy dokonywaniu odbioru, wad lub usterek w dokumentach, o których
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający powiadomi o tych wadach lub usterkach Wykonawcę a
odbiór i podpisanie protokołu odbioru stwierdzającego ten odbiór przez Zamawiającego, nastąpi
dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę.
6. Usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek, o których mowa w ust. 5, nastąpi w terminie 3 dni
roboczych licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o tych wadach lub usterkach przez
Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca nie wykona i nie zaoferuje do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
składających się Etap I przedmiotu umowy dokumentów, wskazanych w § 3 ust. 1 umowy,
Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że odstąpi od umowy w całości w
przypadku jego bezskutecznego upływu.
ETAP II:
8. W ramach wykonywania Etapu II przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
dokonywania wszelkich czynności zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu, tj. uzyskania
przez Zamawiającego od instytucji weryfikującej wniosek pozytywnej oceny dokumentacji
aplikacyjnej sporządzonej przez Wykonawcę.
9. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, strony niezwłocznie porozumieją się co do ustalenia nowego
terminu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana terminu nie będzie miała
wpływu na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
10. Momentem zakończenia wykonywania Etapu II przedmiotu umowy jest moment uzyskania przez
Zamawiającego od instytucji weryfikującej wniosek pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej
sporządzonej przez Wykonawcę.
11. Fakt, o którym mowa w ust. 10, zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru
Etapu II przedmiotu umowy.
12. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu oraz dokonywania czynności
odbiorczych, w tym do podpisania protokołu odbioru są:

1) Pan Tadeusz Toczyński – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
2) Pani Bożena Kosińska – Stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości w JRP.
13. Koszty zaoferowania Zamawiającemu do odbioru wykonanego przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.
§ 5.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, z dniem wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6
umowy.
2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sporządzonych w ramach
wykonywania przedmiotu umowy opracowań dokonuje się na następujących polach eksploatacji:
1) sporządzania kopii wykonanych opracowań w jakiejkolwiek postaci,
2) wprowadzania do obrotu oryginału i kopii wykonanych opracowań,
3) najmu lub użyczania egzemplarzy wykonanych opracowań,
4) udostępnianie wykonanych opracowań do percepcji innym podmiotom,
5) publicznego udostępniania wykonanych opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do dokonywania jakichkolwiek zmian w wykonanych
utworach, bez zgody ich twórcy.
4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich dotyczących
sporządzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy utworów na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 2.
5. Nabyte prawa, o których mowa powyżej są nieograniczone w czasie, nie są również ograniczone
terytorialnie.
6. Sporządzone w ramach wykonywania przedmiotu umowy utwory stanowią własność Zamawiającego i
ich wyniki nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do sporządzonych w
ramach wykonywania przedmiotu umowy utworów na rzecz osób trzecich.
8. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych
do sporządzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy utworów. W przypadku naruszenia
jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z
tego tytułu wysuwanych przez te osoby oraz do zwolnienia Zamawiającego od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w tym zakresie.
§ 6.
1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy, oraz przy usuwaniu jego ewentualnych wad lub
usterek, zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych zaleceń Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo wglądu do opracowań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy.
w trakcie ich wykonywania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do udziału w co najmniej trzech spotkaniach z
Zamawiającym w jego siedzibie:
1) dwa spotkania na Etapie I wykonywania przedmiotu umowy,
2) jedno spotkanie na Etapie II wykonywania przedmiotu umowy - w celu omówienia przez
Wykonawcę sposobu ustosunkowania się do ewentualnych uwag lub żądania wyjaśnień przez
instytucję weryfikującą na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej.
5. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i tematyce spotkań, o których mowa w ust. 4, z
wyprzedzeniem trwającym co najmniej 5 dni.
§ 7.
1. Dokumenty nie będące ogólnodostępnymi uzyskane od Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy mogą być
wykorzystywane tylko w celu realizacji tej umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady
najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich wyżej wymienionych informacji. Z zastrzeżeniem
postanowień ust. 3. niniejszego paragrafu, w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych
informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wszystkie dokumenty, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu
umowy lub po odstąpieniu od umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich natychmiastowego
zwrotu.
4. Postanowienia, zawarte w niniejszym paragrafie, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w
ujawnianiu:
1) informacji, która była znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy,
2) informacji, która jest powszechnie znana,
3) informacji ujawnionej za pisemną zgodą Zamawiającego,
4) informacji ujawnionej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
5. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie
będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją
niniejszej umowy.
6. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie
zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie przez swoich pracowników, podwykonawców i
konsultantów.
7. Jeżeli w związku z realizacją umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji
niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego
podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie
obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w urzędzie
Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji. Jednocześnie Wykonawca
zapewni bezpieczne przetwarzanie informacji przez swoich pracowników i swoich podwykonawców.
§ 8.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
(Etap I i Etap II) oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych do sporządzonych przez
Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu umowy utworów w wysokości brutto
..………………………………zł (słownie: ……………..…………….złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany
będzie ponieść w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz wyczerpuje w całości roszczenia
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
sporządzonych w ramach wykonania przedmiotu umowy utworów, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w § 5 ust. 2 umowy.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu
protokołu odbioru Etapu II, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Na fakturze VAT, o której mowa w ust. 3, Wykonawca wyodrębni dwie pozycje:
1) Wykonanie Wniosku o Dofinansowanie dla zadania „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy
dla RZGW Szczecin” wraz z uzupełnieniami;
2) Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla
RZGW Szczecin”.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie do 30 lipca 2017 r.,
Zamawiający nie uzyska od instytucji weryfikującej wniosek pozytywnej oceny dokumentacji
aplikacyjnej sporządzonej przez Wykonawcę, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, ulega
obniżeniu o 30 %. W tej sytuacji podstawę do zapłaty wynagrodzenia, w wysokości 70 % kwoty
o której mowa w ust. 1, stanowi protokół odbioru Etapu I wykonywania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 4 ust. 3 umowy. Przepisy ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentów na Etapie I wykonywania przedmiotu umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa
w § 8 ust. 1 umowy. Zwłoka Wykonawcy w zaoferowaniu Zamawiającemu do odbioru tych
dokumentów jest traktowana równoznacznie ze zwłoką w ich wykonaniu.
2. Za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy dokonywaniu
odbioru dokumentów wykonanych na Etapie I wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
3. W przypadku braku stawiennictwa na spotkaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w
wysokości 800 zł (słownie: osiemset 00/100 złotych).
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności, o której mowa w § 7 umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5.000 zł
(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, a także odszkodowania z tytułów nieobjętych karami umownymi.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§ 10.
1. Odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, może nastąpić tylko w przypadkach prawem
przewidzianych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym (z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy) w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2 umowy,
2) o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy.
3) Na Etapie II - niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wyznaczonych przez instytucję
weryfikującą wniosek lub Zamawiającego na udzielanie wyjaśnień i informacji, dokonywanie
uzupełnień oraz zmian treści dokumentów wykonanych na Etapie I.
§ 11.
Roszczenia wynikające z usterek wykonanych utworów, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)
wygasają po upływie dwóch lat od dnia odbioru wykonanych utworów przez Zamawiającego.
§ 12.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
§ 13.
Jeżeli jedno z postanowień umowy okaże się nieważne, umowa wiąże w pozostałym zakresie przy czym
postanowienia nieważne zastępuje się postanowieniami możliwie najlepiej oddającymi intencje stron.
§ 14.
Zmiana umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 15.
1. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwym będzie sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. W przypadkach nie unormowanych w umowie stosuje się przepisy:
1) Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem przepisów art. 563 w związku z art. 638,
2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

§ 16.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

