Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr
zawarta w Warszawie, w dniu ......................... 2016 r. pomiędzy:
Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, kod pocztowy 00-074,
zarejestrowaną pod numerem 0000121136 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w
Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą płatnikiem
podatku VAT i posiadającą numer NIP 526-000-17-08 oraz REGON 006210187,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………..z siedzibą w
, ul.
, 00- 000,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez
…………………………., NIP, REGON , odpis z
rejestru przedsiębiorców stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
zwanym dalej „Wykonawcą",
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:
§ 1.
1. Strony oświadczają, że zgodnie z sekcją 6.5 pkt 2) b Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 201-2020 do
umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia Wykonawcy przeprowadzone zostało w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem postępowania w Krajowej Izbie
Gospodarczej w sprawie udzielania zamówień w ramach projektu PPK 3.0 „Rozwój
Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, stanowiącego załącznik do
zarządzenia Nr 2/2016 Wiceprezesa Dyrektora Generalnego KIG z dnia 06 czerwca
2016 r.
§ 2.
1.

W ramach projektu PPK 3.0 „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej
generacji” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 przedmiot umowy obejmuje
przygotowanie założeń do strategii komunikacji punktu kontaktowego dla przedsiębiorców
dostępnego pod adresem: biznes.gov.pl, zwanej dalej „Strategią”.
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Strategię zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy
stanowiącą Załącznik nr 4 do umowy.
3. Strony ustalają następujące terminy realizacji niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem
realizacji zadania pkt. VIII Załącznika nr 3 do niniejszej umowy:
1) rozpoczęcie prac od dnia podpisania niniejszej umowy przez Strony,
2) wykonanie i przekazanie Strategii Zamawiającemu
podpisania niniejszej umowy.

nie później niż …………… od dnia

§ 3.
1. Strony uzgadniają, że za wykonanie Strategii Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite
w kwocie ………………….. (słownie: ………………………. 00/100) złotych netto,
powiększone o podatek VAT w wysokości 23% stanowi kwotę ……………………… (słownie:
…………………………………. 00/100) złotych brutto.
2. Płatność wynagrodzenia wykonawcy zostanie dokonana w terminie 14 dni licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego należycie wystawionej faktury VAT Wykonawcy.
3. Faktura może być wystawiona jedynie po podpisaniu przez Wykonawcę i bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego protokołu dotyczącego wykonania i przekazania Strategii, o którym
mowa w § 6
4. Faktury VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro
Finansów i Projektów; ul. Trębacka 4; 00-074 Warszawa.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatności wynikające z
nieotrzymania środków na realizację Projektu
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, iż:
1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji praw własności przemysłowej,
intelektualnej do utworów, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej umowy nie
narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób
trzecich ani tez praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich,
praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na
znaki towarowe,
2) Strategia stanowić będzie przedmiot wyłącznych praw Wykonawcy,
3) Strategia będzie dziełem oryginalnym, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób
trzecich oraz nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w
szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób,
4) Nie dokona rozporządzeń prawami, które uniemożliwiłyby korzystanie ze Strategii lub
nabycie do niej praw przez Zamawiającego,
5) Rozporządzanie Strategią nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej
osób trzecich.
2. Wykonawca, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Strategii przenosi
na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia zapłaconego na podstawie niniejszej umowy,
wszelkie autorskie prawa majątkowe do Strategii, na następujących polach eksploatacji:
2/6

1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Strategii – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

2)

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

3) w zakresie rozpowszechniania Strategii w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie , odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a
także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia zapłaconego na podstawie niniejszej
umowy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
Strategii prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowania Strategii oraz
prawo wyłącznego zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym
korzystania i rozporządzania ze Strategii,
4. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Strategii na Zamawiającego
przechodzi własność egzemplarzy nośników Strategii. Przeniesienie własności nośników
następuje w ramach wynagrodzenia zapłaconego na podstawie niniejszej umowy.
5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Strategii na
innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2 Zamawiający zgłosi taką potrzebę
Wykonawcy i strony, w terminie 10 dni roboczych od doręczenia takiego wezwania
Wykonawcy, zawrą umowę przenoszącą w ramach wynagrodzenia zapłaconego na
podstawie niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji, prawa
do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań oraz prawo wyłącznego
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa na rzecz Zamawiającego na warunkach
takich jak określone w niniejszej umowie.
6. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na wszystkich
polach eksploatacji o których mowa w ust. 2 i 3 zostaje dokonane w ramach niniejszej
umowy i za wynagrodzeniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawcy nie
przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie ze Strategii na odrębnych polach
eksploatacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się do w ramach wynagrodzenia zapłaconego na podstawie
niniejszej umowy usunięcia wad prawnych Strategii, które ujawnią się w okresie realizacji
Projektu.
8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami związanymi ze
Strategią Zamawiający może wystąpić przeciwko Wykonawcy z roszczeniami regresowymi,
jeżeli odpowiedzialność Zamawiającego wobec osób trzecich wynika z winy lub
niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez
Wykonawcę.
§ 5.
1. Strategia zostanie przekazana Zamawiającemu w formie określonej w pkt. VII ppkt. 5 w
Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
2. Na okoliczność przekazania Strategii Strony sporządzą protokół dotyczący wykonania i
przekazania Strategii, zwany dalej „Protokołem odbioru”, którego wzór stanowi Załącznik nr 5
do niniejszej umowy.
3. Protokół zawierać będzie w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania
Strategii.
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4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli
stwierdzi, że Strategię wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony,
wskazanym, w szczególności, w Załącznikach nr 3 i 4 do umowy.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznacza Wykonawcy
stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni, na przekazanie Zamawiającemu Strategii
uwzględniającej zastrzeżenia Zamawiającego, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dla potrzeb kar umownych, o których mowa w
§ 7 za wymagany termin wykonania i przekazania Strategii uważany będzie jednak termin
ustalony w § 2 ust. 3
6. Jeżeli Wykonawca, mimo wyznaczenia terminu określonego w ust. 5, nie przekaże
Zamawiającemu stosownych poprawek do Strategii, wówczas uważa się iż Wykonawca nie
wykonał umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej
w § 7 ust. 2.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie Strategii przez osoby wskazane w
Załączniku nr 4 do umowy.
2. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Załączniku nr 4 do umowy w trakcie
wykonywania Strategii musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy
doświadczenie proponowanych osób będzie takie samo lub wyższe od doświadczenia
wymaganego przez Zamawiającego.
3. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Strategii wynikające z braku odpowiedniej osoby
będzie traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu wykonania Strategii.
4. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania
Strategii innych osób, niż wskazane w Załączniku nr 4 do umowy, stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający jest zobowiązany do udzielania Wykonawcy na jego życzenie
umożliwiających prawidłowe wykonanie Strategii.

informacji

§ 7.
1. W razie zwłoki w rozpoczęciu prac czy też w przekazaniu Strategii w stosunku do terminów
ustalonych zgodnie z § 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości …% liczoną od kwoty wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki.
2. W przypadku nie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej równej kwocie 10 % kwoty wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia działań kontrolnych wykonywanych przez
Ministerstwo Rozwoju lub uprawnione do tego osoby.
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§9
1. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Wykonawcy niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym.
2. Za rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy uznaje się:
1) zwłokę w rozpoczęciu realizacji niniejszej umowy dłuższą niż 10 dni
2) zwłokę w realizacji i wykonaniu niniejszej umowy dłuższa niż ….. dni
3) niezaprzestanie wykonywania umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo
otrzymania wezwania do Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy.
4) uniemożliwienie lub utrudnianie przez Wykonawcę działań kontrolnych, o których mowa w
§8
5) inne działania lub zaniechania Wykonawcy, które spowodowały zagrożenie wykonania
niniejszej umowy lub spowodowały lub spowodowały roszczenia osób trzecich wobec
zamawiającego, Ministerstwa Rozwoju lub Partnera w konsorcjum realizującym Projekt.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego za wyjątkiem prawa do
sfinansowania prawidłowo poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu za
wykonanie części zadania.
4.

W razie niewykonania Strategii, Wykonawca nie otrzyma przewidzianego za jej wykonanie
wynagrodzenia i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto,
określonej w § 3 ust. 1.
§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego
wykonania Strategii.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Strategii z zachowaniem należytej staranności
zawodowej, rzetelnie, terminowo, z uwzględnieniem przepisów prawa, ustalonej praktyki
i z uwzględnieniem słusznych interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926, z zm.) oraz przepisów wykonawczych.
4. Wszelkie otrzymane od Zamawiającego informacje i dokumenty Wykonawca ma obowiązek
traktować jako poufne w trakcie realizacji umowy, jak i po jej ustaniu.
§ 11.
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………….,
2) ze strony Wykonawcy:…………. …………………...
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 12 ust. 2.
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§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy strony będą załatwiać polubownie, a
właściwym
do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w
Warszawie, działający zgodnie ze swoim regulaminem, obowiązującym w dniu wniesienia
pozwu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,
jeden dla Zamawiającego.
5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1: kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego/odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego. ;
2) Załącznik nr 2: odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców;
3) Załącznik nr 3: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy;
5) Załącznik nr 5: Protokół odbioru

..............................................
ZAMAWIAJĄCY

................................................
WYKONAWCA
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