WZÓR UMOWY NR DZP-362-125/2019

W dniu …………………… . w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym
NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………….. z siedzibą w ………………………….., będącym płatnikiem VAT,
posiadającym NIP: ………………………….., REGON: ………………………….. działającym na
podstawie ………………………….. (wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy,
umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowią Załącznik Nr 1 do Umowy),
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi w treści niniejszej Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr DZP-361-125/2019 w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy PZP została zawarta niniejsza Umowa
(zwana dalej „Umową”) o następującej treści:
§1
DEFINICJE
Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od
tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:
1) Konkurs – Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji wskazanych w §2 ust. 1 Umowy, realizowanych
w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”;
2) Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);
3) Program wieloletni – Program wieloletni pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” ustanowiony
Uchwałą nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 roku;
4) Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429);
5) Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019,
poz. 1843 ze zm.);
6) Utwory – utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem Umowy jest udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednoetapowych
realizacyjnych

Konkursów

architektoniczno-urbanistycznych

na

opracowanie

koncepcji

architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.:
1) „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”,
2) „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową
centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”,
3) „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”,
realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
2.

Konkursy zostaną przeprowadzone na podstawie art. 110-127 Ustawy PZP. W ramach nagród
w każdym z Konkursów przewidziane są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej lub zaproszenie do
negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac
konkursowych.

3.

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w Załączniku Nr 2 do Umowy.
§3
ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA STRON

1.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z najwyższą starannością w zakresie
poprawności świadczonych przez siebie usług, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, normami
i przepisami.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty nagród konkursowych – ich wysokość zostanie ustalona
przez Zamawiającego i podana do wiadomości uczestników w regulaminie Konkursu.

4.

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy
wykonaniu Umowy.

5.

Do realizacji Umowy Wykonawca zapewni udział osób w pełni przygotowanych merytorycznie w
zakresie znajomości zagadnień prawnych związanych z organizacją Konkursów i wynikających z
Ustawy PZP i aktów wykonawczych do niej.

6.

Wykonawca delegować będzie do świadczenia usług swoich przedstawicieli zależnie od
merytorycznych zagadnień będących przedmiotem doradztwa – lista osób ze strony Wykonawcy
biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy, z
zastrzeżeniem, że przedmiotowy załącznik nie będzie obejmował sędziów konkursowych. Zmiana
osób biorących udział w wykonywaniu Umowy ze strony Wykonawcy może nastąpić po akceptacji
ze strony Zamawiającego.
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7.

Wykonawca będzie świadczyć usługi w swojej siedzibie lub innym miejscu niezbędnym do
prawidłowej realizacji Umowy, zapewniając wszelkie niezbędne środki do jej realizacji.
§4
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przyjmuje się trzy harmonogramy działań, stanowiące Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy:

1) harmonogram działań obejmujący udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu jednoetapowego
realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji
architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu
studenckiego na Kampusie Ochota”, stanowiący Załącznik Nr 4a do Umowy,

2) harmonogram działań obejmujący udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu jednoetapowego
realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji
architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Rozbudowa Centrum
Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury
studenckiej na Kampusie Ochota”, stanowiący Załącznik Nr 4b do Umowy,

3) harmonogram działań obejmujący udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu jednoetapowego
realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji
architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn., „Budowa budynku
naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”, stanowiący Załącznik
Nr 4c do Umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę to 06.04.2021 r. i odnosi się on do dnia
zakończenia

ostatniego

z

Konkursów,

tj.

przekazania

Zamawiającemu

dokumentacji

pokonkursowej w wersji papierowej i elektronicznej, a także elementów wystawy pokonkursowej,
zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 4c do Umowy. Termin wskazany w zdaniu
poprzedzającym będzie liczony zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).
3. Termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przedłużony za zasadach określonych w § 11
Umowy.
4. Strony zobowiązują się do uaktualnienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od podpisania Umowy
trzech harmonogramów, o których mowa w ust. 1. Zmiana harmonogramów w tym trybie nie
wymaga sporządzania odrębnego aneksu do Umowy, ale wymaga uzgodnienia w drodze pisemnej.
5. Po zakończeniu każdego z Konkursów Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać
Zamawiającemu dokumentację pokonkursową w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych
dla przedmiotowego Konkursu, w terminach określonych w harmonogramach stanowiących
Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy.
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§5
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie ryczałtowe
(zwane dalej „Wynagrodzeniem”), określone w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 5
do Umowy, ustalone na poniższą kwotę wraz z podatkiem VAT:
………………………………………………………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………...……… złotych),
w tym:
kwota netto ………………………………………………………………..……………. zł
(słownie …………………………………………………………………………… złotych),
obowiązujący podatek VAT ……. %, tj. …………………………………………...…… zł
(słownie …………………………………………………………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje i wyczerpuje całość należności, jaką
Zamawiający zobowiązany jest uiścić Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym przede
wszystkim koszty wszystkich prac i czynności, których konieczność wykonania wynika z istoty
przedmiotu Umowy i obowiązków Wykonawcy, w tym w szczególności koszty przeprowadzenia
ponownych Konkursów, o których mowa w ust. 29 i ust. 30, wynagrodzenie z tytułu przekazania
przez Wykonawcę praw autorskich do Utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, wynagrodzenia sędziów Sądu Konkursowego wskazanych ze strony Wykonawcy
i sekretarza organizacyjnego.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 nie obejmuje wynagrodzenia sędziów Sądu Konkursowego ze
strony Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia
jednej z następujących okoliczności:
1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- na zasadach i w sposób określony w ust. 5 - 18, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
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zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2
lub pkt 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę
w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających minimalne wynagrodzenie za pracę albo minimalną stawkę godzinową.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
10. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) osób, wraz z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, lub

2)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) osób, wraz z kwotami
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 4 pkt 3.

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający,
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni kalendarzowych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie
zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 11 pkt 2.
13. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
14. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 4,
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14
ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018
poz. 2215).
15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
16. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
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17. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10.
W takim przypadku przepisy ust. 11 - 16 oraz 18 stosuje się odpowiednio.
18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Aneks będzie
obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących
podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę, jeżeli
będzie to termin późniejszy.
19. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w częściach, zgodnie z ust. 20.
20. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje:
1) CZĘŚĆ I - wynagrodzenie ryczałtowe za udział w przygotowaniu i przeprowadzenie
jednoetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie
koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa
domu studenckiego na Kampusie Ochota”, ustalone na kwotę wraz z podatkiem VAT:
…………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………...………………………..),
płatne w następujących terminach i wysokości:
a) 20% wynagrodzenia brutto CZĘŚCI I - po ogłoszeniu Konkursu,
b) 80% wynagrodzenia brutto CZĘŚCI I – po zakończeniu wszystkich czynności określonych
w harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 4a do Umowy,
2) CZĘŚĆ II - wynagrodzenie ryczałtowe za udział w przygotowaniu i przeprowadzenie
jednoetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie
koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Rozbudowa
Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury
studenckiej na Kampusie Ochota”, ustalone na kwotę wraz z podatkiem VAT:
…………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………...……………………….),
płatne w następujących terminach i wysokości:
a) 20% wynagrodzenia brutto CZĘŚCI II - po ogłoszeniu Konkursu,
b) 80% wynagrodzenia brutto CZĘŚCI II – po zakończeniu wszystkich czynności
określonych w harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 4b do Umowy,
3) CZĘŚĆ III - wynagrodzenie ryczałtowe za udział w przygotowaniu i przeprowadzenie
jednoetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie
koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa
budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”, ustalone na kwotę
wraz z podatkiem VAT:
…………………………………… zł
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(słownie: ……………………………………………………………...……………………….),
płatne w następujących terminach i wysokości:
a) 20% wynagrodzenia brutto CZĘŚCI III - po ogłoszeniu Konkursu,
b) 80% wynagrodzenia brutto - CZĘŚCI III – po zakończeniu wszystkich czynności
określonych w harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 4c do Umowy.
21. Warunkiem wypłaty poszczególnych części Wynagrodzenia wskazanych w ust. 20 pkt 1-3, jest
podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru zgodnie z ust. 22-23,
stwierdzających wykonanie przedmiotu Umowy w sposób należyty i spełniający ustalenia Umowy,
bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
22. Po zakończeniu wszystkich czynności określonych w harmonogramach stanowiących Załączniki
Nr 4a, 4b i 4c do Umowy, Wykonawca dla każdego z Konkursów wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy
przygotuje oddzielny protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją pokonkursową według
Załącznika nr 1 do protokołu odbioru końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia ostatniej
faktury VAT dla każdego z Konkursów. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik
Nr 6 do Umowy.
23. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, po ogłoszeniu każdego z Konkursów Wykonawca
przygotuje oddzielny protokół odbioru częściowego, stanowiący podstawę do wystawienia faktury
VAT. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy.
24. Faktury powinny zostać doręczone w terminie 14 dni od podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru, na adres Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego,
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, parter, lokal 0111, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.
25. Płatność za realizację Umowy będzie dokonywana przelewem, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (faktura powinna zawierać wszystkie elementy
wymagane w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa oraz prawidłowe dane), na rachunek
bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………
26. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
27. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z zapłaty za fakturę wszelkich roszczeń
wynikających z Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.
28. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu Wynagrodzenia na inny podmiot.
29. W przypadku, gdy którykolwiek z Konkursów zostanie (z przyczyn nieleżących po stronie
Wykonawcy) unieważniony, w szczególności gdy na Konkurs nie wpłynie wymagana liczba prac
lub zostanie unieważniony z innych przyczyn regulaminowych, Wykonawca w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia informującego o unieważnieniu Konkursu ogłosi nowy Konkurs i
przeprowadzi go ponownie, z tym zastrzeżeniem, że ponowne przeprowadzenie każdego z
Konkursów może nastąpić tylko raz w ramach Wynagrodzenia.
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30. W przypadku unieważnienia któregokolwiek z Konkursów z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy przedmiot Umowy uważa się za niewykonany, a Wykonawca zobowiązany jest
dodatkowo do ponownej realizacji przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych z
Zamawiającym.
§6
KORESPONDENCJA
1.

Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz upoważnioną przez
Zamawiającego do podpisywania zawiadomień, oświadczeń, protokołów, jak również do
sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest:
Pan/Pani ……………………………….………………....,
tel. ………………………….…,
e-mail: ………….………………………………....

2.

Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do bieżących kontaktów z Zamawiającym oraz
reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Umowy jest:
Pan/Pani ……………………………….………………....,
tel. ………………………….…,
e-mail: ………….………………………………...

3.

Dokonanie zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony oraz staje się skuteczna z chwilą powiadomienia o tym
fakcie drugiej Strony.

4.

Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2, zobowiązane są do bieżącej współpracy przy realizacji
Umowy.

5.

Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem
Umowy będzie wysyłana: osobiście za potwierdzeniem odbioru, albo listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, albo przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, a w sprawach
bieżących, niewymagających składania oświadczeń woli - za pomocą poczty elektronicznej.

6.

Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy
będzie kierowana na adresy:
a)

dla Zamawiającego:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

b)

dla Wykonawcy:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
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§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy powstaną Utwory, Wykonawca zobowiązuje się przenieść
na Zamawiającego, z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów (bez dodatkowych oświadczeń
Stron w tym zakresie), całość autorskich praw majątkowych do Utworów, do nieograniczonego w
czasie i terytorium korzystania i rozporządzania Utworami w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a)

utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich części – wytwarzanie, kopiowanie, utrwalanie
i zwielokrotnianie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego i wszystkimi innymi technikami cyfrowymi i
elektronicznymi, w całości lub w części, także przy użyciu jakiegokolwiek nośnika informacji (w
szczególności płyt CD/DVD, nośników typu „flash", dysków komputerowych);

b)

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Utwory – wprowadzanie do
obrotu, najem i użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których Utwory utrwalono;

c)

rozpowszechniania Utworów lub ich części, w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej, w
szczególności poprzez publikację w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej lub
cyfrowej, zamieszczania w Internecie, jako pliku do pobrania lub odczytu, włącznie ze
zdjęciami jako ilustracją, a także poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
udostępnianie lub prezentowanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, umieszczania w dostępnych szerokiemu gronu
odbiorców bazach danych, skorowidzach lub publikacjach.

2. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży Utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy
w zakresie nabytych praw majątkowych bez zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, iż wykonując zamówienie nie naruszy praw autorskich osób trzecich, w
związku z czym wykonane przez niego elementy stanowiące przedmiot Umowy będą wolne od
obciążeń prawami osób trzecich.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania praw autorskich od osób trzecich oraz zgody na
wykorzystanie wizerunku, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
umożliwiającym Zamawiającemu korzystanie z Utworów, w tym w odniesieniu do wystawy oraz
publikacji pokonkursowej, których wykonanie, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu
Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, spoczywa na Wykonawcy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne elementów stanowiących przedmiot
Umowy, a zwłaszcza za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem praw
autorskich.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych, a w szczególności praw
do dokonywania tłumaczeń, przeróbek, adaptacji i zmian.
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7. Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze publiczne udostępnienie przez Zamawiającego Utworów
będących przedmiotem Umowy.
8. W ramach Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których
utrwalono Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy.
9. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na zlecenie
Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w Utworach oraz do rozporządzania i korzystania
przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian,
przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji Utworów. Jeżeli wymagana jest w
powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej
Zamawiającemu. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z
przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworów, w tym w szczególności prawa do
nadzoru nad korzystaniem z Utworów oraz nienaruszalności jego treści i formy.
10. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem o naruszenie
praw autorskich poprzez wykorzystanie Utworów, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć
wszystkie zasądzone od Zamawiającego należności, koszty sądowe, koszty zastępstwa
procesowego lub koszty polubownego załatwienia sprawy – w zakresie w jakim uznał roszczenie
osoby trzeciej oraz pokryć inne koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu.
§8
KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przestrzegania poufności, a w szczególności do
nieujawniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji uzyskanych w trakcie realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem
Umowy, niebędące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do
informacji publicznej, a także niepodane do publicznej wiadomości przez Strony, są poufne i nie
mogą być przez Wykonawcę wykorzystywane, upubliczniane lub udostępniane osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Dane z zakresu informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej są
udostępniane w trybie tej ustawy.
4. Korzystanie z materiałów i dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż
objęty Umową wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości
Wynagrodzenia, tj.: ………………….. zł (słownie: ………………….……………………………).
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2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: …………………………………………………….
Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik Nr 8 do
Umowy.
3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności na pokrycie
roszczeń z tytułu kar umownych.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi według umowy wynikającej z
rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5.

Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi na zasadach określonych w
art. 151 ust. 1 Ustawy PZP w terminie do 30 dni od terminu określonego w § 4 ust. 2 Umowy,
§ 10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na
zasadach opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
2. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza
odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminów wskazanych w Umowie lub określonych
zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba że takie opóźnienie jest następstwem siły wyższej.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,

b)

w wysokości 1% wartości Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
odniesieniu do terminów zakończenia każdego z Konkursów określonych w harmonogramach
stanowiących Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy,

c)

w wysokości 1% wartości Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
odniesieniu do terminów ogłoszenia każdego z Konkursów określonych w harmonogramach
stanowiących Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy,

d)

w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia w przypadku unieważnienia któregokolwiek
Konkursu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia w
przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem
§ 13 ust. 2, w którym to przypadku kara umowna nie należy się.
5. Kary umowne podlegają kumulacji – limit kar umownych wynosi 20% wartości Wynagrodzenia.
6. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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§ 11
ZMIANY UMOWY
1.

Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych
okoliczności:
a)

Upadłości albo likwidacji Wykonawcy;

b)

Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Umowy;

c)

Zmniejszenia Wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, z
powodu rezygnacji z części przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było
przewidzieć w momencie zawarcia Umowy lub z powodu odstąpienia od niej. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części Umowy;

d)

Zmiany terminów realizacji Umowy, z uzasadnionych przyczyn, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;

e)

Na skutek zaistnienia obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia
lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia, a
w szczególności, gdy wystąpi konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji
Umowy, jednak nie dłużej niż o 30 dni, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje
przekroczenia Wynagrodzenia;

f)

W przypadku zmian strategicznych założeń Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia
niezależnych od Stron okoliczności uniemożliwiających realizację części przedmiotu
Umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

g)

Zmian nazw inwestycji związanych ze zmianami w Programie wieloletnim;

h)

Zmian zakresu inwestycji związanych ze zmianami w Programie wieloletnim;

i)

Zmiany terminu lub sposobu realizacji Umowy będącej następstwem działania organów
administracji, w szczególności:

1)

przekroczenia ustalonych terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń itp.,

2)

odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne instytucje
wymaganych, decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

3)

koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,
czego nie przewidziano przy zawarciu Umowy.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania Umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 29, z zastrzeżeniem, że okresy realizacji
powtórzonych Konkursów nie będą dłuższe, niż określone w harmonogramach, stanowiących
Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy.
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3.

Dokonanie zmian w Umowie za zgodą Stron wymaga podpisania aneksu do Umowy.

4.

Zmiana terminów wykonania poszczególnych czynności określonych w harmonogramach
stanowiących Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy, o
ile nie wpłynie ona na termin ogłoszenia i zakończenia każdego z Konkursów. Zmiana
harmonogramów w tym trybie wymaga jedynie uzgodnienia w drodze pisemnej.
§ 12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zamówienia,
posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania tych
zobowiązań.
2. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i poda firmy podwykonawców, a także nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę wykonywaną w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykaz podwykonawców stanowi
Załącznik Nr 9 do Umowy. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada
za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. W

trakcie realizacji

Umowy Wykonawca

może

zmieniać

podwykonawców.

Zmiana

podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem możliwości odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany
podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, z przyczyn
leżących po Stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
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a)

nierozpoczęcia realizacji Umowy w terminie maksymalnie 20 dni od terminu wskazanego w
harmonogramach stanowiących Załączniki Nr 4a, 4b i 4c do Umowy;

b)

jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też
nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne lub wykonuje przedmiot
Umowy w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania
Umowy w wyznaczonym terminie;

2.

c)

podzleca część lub całość realizacji przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego;

d)

suma naliczonych kar umownych przekroczy 20 % wartości Wynagrodzenia brutto.

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub od jej cześci 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 takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i zawierać
uzasadnienie.

4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, o których mowa w
ust 1. Za dzień odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym uznaje się dzień doręczenia
Wykonawcy oświadczenia na piśmie.
5. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał, czy
odstąpienie dotyczy całej Umowy, czy też dotyczy jedynie części niezrealizowanej Umowy i
następuje na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
§14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony oświadczają, że znane im są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej „RODO”.
2. Wykonanie Umowy wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
art. 28 RODO w związku z tym Strony podpiszą umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych w odniesieniu do danych osobowych, które Wykonawca będzie przetwarzać w celu
realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 2 Umowy.
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3. Wzór umowy powierzenia określa Załącznik Nr 10 do Umowy.
§ 15
POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
dotyczące przedmiotu Umowy.
4. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu Umowy
rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia spory
wynikłe z Umowy, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

…………………………………

…………………………………

(podpis)

(podpis)

Lista załączników:
1.

Załącznik Nr 1: wypis z KRS lub z innego rejestru właściwego dla Wykonawcy

2.

Załącznik Nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

3.

Załącznik Nr 3: Lista osób

4.

Załącznik Nr 4 (a,b,c): Harmonogramy

5.

Załącznik Nr 5: Formularz oferty

6.

Załącznik Nr 6: Wzór protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikiem

7.

Załącznik Nr 7: Wzór protokołu odbioru częściowego

8.

Załącznik Nr 8: Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

9.

Załącznik Nr 9: Wykaz podwykonawców

10. Załącznik Nr 10: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
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