UMOWA NR [...]

zawarta [...] r. w Warszawie pomiędzy:

Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, wpisaną
do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod nr 17, posiadającą NIP: 5241005438 oraz REGON: 010228830,
reprezentowaną przez ………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
[...] z siedzibą w [...], ul. [...],[...]-[...], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [...]
pod numerem KRS [...], NIP: [...], REGON: [...], o kapitale zakładowym w wysokości [...] zł,
reprezentowaną przez: [...]
zwaną dalej: „Wykonawcą”.
(albo – w wersji Konsorcjum)
[...] z siedzibą w [...], (adres: [...]), wpisanym/wpisaną do [...] pod numerem [...], NIP: [...], REGON: [...],
zwaną/ym dalej „Liderem Konsorcjum”, reprezentowaną/ym przez: [...]
działającym w imieniu własnym jak również w imieniu i na rzecz (na podstawie następujących
dokumentów zawierających oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa: Umowa Konsorcjum nr [...],
zawarta w dniu [...]/ oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa z dnia [...]), wskazanego/ych poniżej
członka/ów Konsorcjum:
[...] z siedzibą w [...], (adres: [...]), wpisanym/wpisaną do [...] pod numerem [...], NIP: [...], REGON: [...],
o kapitale zakładowym w wysokości [...] złotych, reprezentowaną/ym przez: [...]
[...] z siedzibą w [...], (adres: [...]), wpisanym/wpisaną do [...] pod numerem [...], NIP: [...], REGON: [...],
o kapitale zakładowym w wysokości [...] złotych, reprezentowaną/ym przez: [...]

łącznie zwanymi dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie: „Stronami”, a każdy
osobno: „Stroną”.

PREAMBUŁA

1.

Zamawiający dąży do optymalizacji i informatyzacji form aktywizacji absolwentów
Zamawiającego poprzez stworzenie zbioru o wspólnej nazwie „Platforma Absolwencka” w tym
zbudowania społeczności absolwenckiej;

Strona 1

Zważywszy, że:

2.

Zamawiający przeprowadził postępowanie konkursowe – w wyniku przedłożenia zapytania
ofertowego nr 1/Z8/A360/2020 - zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
w wyniku którego została wybrana oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza w ocenie
Zamawiającego.

Strony zawarły Umowę o następującej treści:
1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.1.

W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności:
1.1.1. zbuduje dla Zamawiającego społeczność absolwencką na podstawie następujących
wytycznych:
a.

w oparciu o minimum 2 200 (słownie: dwa tysiące dwieście) nowych członków lub
większej liczby członków będących absolwentami Zamawiającego;

b.

w ramach utworzonego konta na platformie społecznościowej, która jest
rozpoznawalna na arenie międzynarodowej oraz w Polsce w zakresie aktywnego
prowadzenia i zarządzania karierą zawodową oraz w której Akademia Leona
Koźmińskiego ma obecnie założoną grupę absolwencką z największą liczbą
użytkowników;

c.

przyciągającą absolwentów Zamawiającego ze względu na jej wartościowość;

d.

w oparciu o mechanizmy „budowania grup”, w których może odbywać się
komunikacja wielokierunkowa pomiędzy jej członkami oraz która będzie dostępna
jedynie dla absolwentów Zamawiającego;

(dalej również łącznie: „Społeczność Absolwencka”);

a.

realizowanie planu komunikacji pozwalającego na zarządzanie grupami
i publikowanie treści, szczególnie w związku z następującymi obszarami:
poszukiwanie i oferowanie pracy; komunikacja wewnątrz Społeczności
Absolwenckiej oraz pomiędzy członkami Społeczności Absolwenckiej
a Zamawiającym; crowdsourcing (możliwości wspierania ciekawych inicjatyw);
consulting studencki (współpraca pomiędzy studentami a absolwentami
Zamawiającego); pozyskiwanie partnerów do współpracy (np. przy tworzeniu
nowych kierunków studiów, przy wydarzeniach organizowanych przez
Zamawiającego); tworzenie networkingu biznesowego (wymiana wiedzy
i doświadczeń pomiędzy członkami);

b.

cykliczne (w odstępach jednego miesiąca) wytwarzanie lub dostarczanie
materiałów multimedialnych w języku polskim oraz języku angielskim, w postaci i w
liczbie w ramach każdego miesiąca:
•

[...]

•

[...]
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1.1.2. będzie w sposób trwały i zorganizowany aktywizować zbudowaną Społeczność
Absolwencką w szczególności (co najmniej) poprzez:

•
c.

[...]

prowadzenie konta, o którym mowa w punkcie 1.1.1. lit. b Umowy oraz punkcie
1.1.5 Umowy;

1.1.3. wytworzy lub dostarczy Zamawiającemu efekt rozeznania przez Wykonawcę rynku
w formie prezentacji programu PowerPoint lub innej ustalonej przez Strony formie, na
który będą składać się analiza, wnioski oraz rekomendacje / rozwiązania odpowiednio dla
każdego z poniższych elementów:
a.

sposobu prowadzenia grup najlepszych i najbardziej aktywnych podmiotów na
platformach społecznościowych (a w szczególności w ramach konta prowadzonego
na platformie społecznościowej wskazanego w punkcie 1.1.1. lit. b Umowy);

b.

rodzaju treści, które cieszą się największą popularnością, przyciągają jak największą
liczbę odbiorców i ich aktywizują;

c.

sposobu prowadzenia grup (i aktywizacji ich członków) o charakterze przybliżonym
do aktywności wskazanej w punkcie 1.1.1. Umowy, tj. ze szczególnym
uwzględnieniem portali, grup z branży edukacyjnej i szkoleniowej, funkcjonujących
na arenie międzynarodowej oraz w Polsce;

1.1.4. wytworzenie lub dostarczenie Zamawiającemu planu komunikacji (działania
wykorzystujące mechanizmy docierania do konkretnych osób lub grup użytkowników
danej platformy w celu poinformowania o Społeczności Absolwenckiej lub o
spersonalizowanej ofercie Zamawiającego);

a.

wprowadzi osobę wskazaną przez Zamawiającego jako właściciela konta
(przypisanie konta do pracownika / współpracownika Zamawiającego);

b.

umożliwi zmianę osoby przypisanej do konta (zamiana na innego pracownika /
współpracownika Zamawiającego) w przypadku takiego żądania Zamawiającego;

c.

poniesie wszelkie koszty związane z założeniem i prowadzeniem konta w czasie
trwania Umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu w ramach
Umowy;

d.

podejmie wszelkie działania polegające na umożliwieniu kontynuacji prowadzenia
konta przez Zamawiającego po zakończeniu trwania Umowy (w tym po odstąpieniu
od Umowy), w tym w przypadku takiego zastosowania: prawnie zapewni możliwość
(w tym wszystkie konieczne zgody) na cesję praw i obowiązków wynikających
z umowy zawartej z platformą społecznościową i przeniesie prawa i obowiązki
wynikające z tej umowy w całości na Zamawiającego; przeniesie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe lub udzieli albo zapewni uzyskanie przez
Zamawiającego licencji;

1.1.6. przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów lub udzieli albo
zapewni uzyskanie przez Zamawiającego licencji na korzystanie z utworów opisanych
Umową.
1.2.

Zobowiązania Wykonawcy wskazane powyżej świadczone są w zamian za Wynagrodzenie.
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1.1.5. utworzy konto, o którym mowa w punkcie 1.1.1. lit b. Umowy, będzie prowadził to konto
w imieniu Zamawiającego i w tym zakresie:

1.3.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych
przez przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią
SOPZ, z tym że szczegółowy zakres świadczeń Wykonawcy może zostać uszczegółowiony
w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa na zasadach przewidzianych Umową.

2.

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY REALIZACJI UMOWY

2.1.

Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy,
zgodnie z jej treścią, zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, zasadami etyki zawodowej,
dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony.

2.2.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie, tj. w ramach dedykowanego do
wykonania Umowy zespołu. Wykonawca może powierzyć do wykonania część przedmiotu
Umowy podwykonawcy wyłącznie za uprzednim pisemnym zaakceptowaniem przez
Zamawiającego osoby podwykonawcy i zakresu powierzonych mu czynności. Wykonawca nie
może powierzyć do wykonania podwykonawcy całości przedmiotu Umowy. Strony potwierdzają,
że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za własne
działania
i zaniechania. Podwykonawcą nie jest członek personelu Wykonawcy współpracujący stale
z Wykonawcą w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. zlecenie, dzieło), w tym również
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

3.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

3.1.

Wykonawca oświadcza, że:
3.1.1. posiada konieczną wiedzę, doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności kwalifikacje i doświadczenie opisane
w zapytaniu ofertowym Zamawiającego i ofercie złożonej przez Wykonawcę;
3.1.2. zapoznał się szczegółowo z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczególności w
SOPZ, a wszelkie jego uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu Umowy zostały
wyjaśnione na etapie postępowania konkursowego, w wyniku którego zawarto Umowę;
3.1.3. posiada personel, którego członkowie mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
profesjonalne niezbędne do wykonania Umowy;
3.1.4. Zamawiający, podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania ze Społeczności
Absolwenckiej po zakończeniu Umowy, w zakresie i na zasadach opisanych Umową, nie
będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych, niż wyraźnie
wskazane w Umowie, w szczególności Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabycia
dodatkowych licencji ani uprawnień poza wymienionymi wprost w Umowie;
3.1.5. nie będzie prowadził w związku z wykonywaniem Umowy jakichkolwiek działań
naruszających prawa autorskie i licencyjne osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się:
3.2.1. wykonać prace będące przedmiotem Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej
staranności, właściwej dla czołowych przedsiębiorców z branży marketingu, przy
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, terminowo i zgodnie z
najlepszymi praktykami rynkowymi. Strony zgodnie oświadczają, że niezależnie od
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3.2.

zakresu wiedzy i doświadczenia, jaką posiada Zamawiający, nie będzie on traktowany jak
profesjonalista w zakresie przedmiotu Umowy, o poziomie porównywalnym do
Wykonawcy;
3.2.2. zapewnić właściwy nadzór i koordynację działań związanych z wykonywaniem przedmiotu
Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz terminowości prac realizowanych
w ramach Umowy;
3.2.3. zapewnić zgodność dostarczanych materiałów, efektów prac Wykonawcy oraz działań
z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz przepisami prawa Unii Europejskiej,
w tym przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz praw własności
intelektualnej;
3.2.4. wykonać wszelkie czynności niezbędne w trakcie prowadzenia prac w ramach wykonania
Umowy w sposób umożliwiający terminową realizację postanowień Umowy;

3.3.

Należyte (w tym terminowe) wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę określonych Umową
oceniane będzie w szczególności na podstawie zgodności realizowanych prac z Umową, SOPZ,
zapytaniem ofertowym Zamawiającego oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.

4.

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY I WSPÓŁDZIAŁANIE

4.1.

Wykonawca pozostaje w bieżącym kontakcie z Zamawiającym, w szczególności w zakresie
współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie trwania Umowy.

4.2.

Rezultaty prac Wykonawcy zostają przekazywane Zamawiającemu w terminach ustalonych
zgodnie z punktem 5 Umowy, w formie elektronicznej, w tym w szczególności poprzez
umieszczenie / udostępnienie na ustalonej przez Strony dedykowanej platformie lub via adres
mailowy: moswiata@kozminski.edu.pl. Materiały multimedialne określone w 1.1.2 lit. b Umowy
będą publikowane zgodnie z Umową przez Wykonawcę tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu
efektu końcowego przez Zamawiającego w odniesieniu do każdego materiału.

4.3.

Wykonawca zapewnia zgodność swoich usług (objętych przedmiotem Umowy) z wizją
(stanowiskiem) Zamawiającego oraz wypracowanymi standardami w dotychczas prowadzonych
kampaniach promocyjnych i marketingowych Zamawiającego, a także prestiżem Zamawiającego
na rynku, w szczególności poprzez stosowanie się do wiążących uwag Zamawiającego opartych
o bieżącą ocenę wykonywania przedmiotu Umowy dokonywaną przez Zamawiającego (opisaną
w 4.4 Umowy) poprzez wprowadzanie poprawek do już utworzonych efektów pracy oraz
aplikowanie uwag do bieżącej pracy.

4.4.

Bieżąca ocena prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy dokonywana
jest przez Zamawiającego w szczególności w oparciu o:
4.4.1. comiesięczne raporty postępu wykonywania przedmiotu Umowy dostarczane przez
Wykonawcę w terminie do 7 (siódmego) dnia następującego miesiąca kalendarzowego
w formacie pdf via adres e-mail: moswiata@kozminski.edu.pl. Po zawarciu Umowy,
Zamawiający wskaże Wykonawcy zakres raportu, który może obejmować w szczególności
takie elementy jak: pełna informacja o postępach odpowiednio do każdego elementu
przedmiotu Umowy wskazanego powyżej w punkcie 1.1. Umowy; informacja
o trudnościach napotkanych w trakcie świadczenia usługi; informacja o wprowadzonych
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3.2.5. zapewnić sobie wszelkie narzędzia i inne zasoby potrzebne Wykonawcy do realizacji
Umowy.

uwagach Zamawiającego (jeśli ma zastosowanie). Zakres treści raportu postępu może
zostać zmodyfikowany w trakcie współpracy ze względu na preferencje Zamawiającego.
Po otrzymaniu raportu Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do raportu, które
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić;
4.4.2. bieżący kontakt i monitorowanie działań podejmowanych przez Wykonawcę w zakresie
przedmiotu Umowy;
4.4.3. w przypadku kontroli / audytu, przeprowadzonych zgodnie z punktem 4.7 Umowy - wyniki
takiej kontroli / audytu.
4.5.

Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, iż realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego
współpracy z Wykonawcą oraz zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie
niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.

4.6.

W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania
niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną
zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.

4.7.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi
trzeciemu pełny wgląd do wszystkich informacji związanych z wykonywaniem przedmiotu
Umowy, w trakcie trwania Umowy. Takie uprawnienie przysługuje Zamawiającemu w dowolnym
momencie w trakcie trwania Umowy. Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji,
danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty
prowadzonych prac (także w postaci nieukończonej), jak również zapewnić możliwość ich
kontroli.

5.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY – HARMONOGRAM

5.1.

Wykonawca jest świadomy, iż terminowe wykonanie przedmiotu Umowy ma kluczowe
znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia umówionych terminów, Zamawiający
może skorzystać z uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa, w szczególności
naliczyć kary umowne lub być uprawnionym do odstąpienia od części lub całości przedmiotu
Umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych dodatkowych prac (w
zakresie w jakim obowiązek wykonania takich prac nakładają przepisy prawa bądź Umowa), jakie
okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji zobowiązań na własny koszt bez
dodatkowego wynagrodzenia, we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

5.2.

Strony ustalają następujące etapy realizacji przedmiotu Umowy:
5.2.1. utworzenie konta na platformie społecznościowej, zgodnie z punktem 1.1.5 Umowy –
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zawarcia Umowy;
5.2.2. wytworzenie lub dostarczenie efektu rozeznania rynku, zgodnie z punktem 1.1.3 Umowy
- najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zawarcia Umowy;

5.2.4. wytworzenie lub dostarczenie materiałów multimedialnych w języku polskim oraz języku
angielskim, zgodnie z punktem 1.1.2. lit. b Umowy w postaci i w liczbie odpowiednio
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5.2.3. wytworzenie lub dostarczenie planu komunikacji, zgodnie z punktem 1.1.4 Umowy najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zawarcia Umowy;

wskazanej – najpóźniej do końca każdego pełnego miesiąca kalendarzowego, przy czym
ostatnim miesiącem będzie lipiec 2021 r.;
5.2.5. zbudowanie Społeczności Absolwenckiej w liczbie co najmniej 2 200 absolwentów
Zamawiającego, zgodnie z punktem 1.1.1. Umowy - najpóźniej do 31 lipca 2021 r., przy
czym:
a.

liczba absolwentów Zamawiającego należących do Społeczności Absolwenckiej
wzrasta wprost proporcjonalnie po każdym miesiącu (kalendarzowym) współpracy,
co najmniej o stałą liczbę osób obliczaną w następujący sposób:
2 200/liczba pełnych miesięcy kalendarzowych trwania Umowy (l.m.) = liczba
absolwentów Zamawiającego, o którą miesięcznie wzbogaca się Społeczność
Absolwencka (x);
co oznacza, że w trakcie pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego Społeczność
Absolwencka osiągnie liczbę x, w trakcie drugiego pełnego miesiąca
kalendarzowego 2x, w trakcie trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego 3x, (…),
zgodnie ze wskazanym wzorem, chyba że Strony zgodnie ustaliły inaczej.

5.3.

Strony ustalają stałą realizację następujących działań w ramach przedmiotu Umowy przez cały
okres trwania Umowy (działania ciągłe):
5.3.1. realizacja planu komunikacji, zgodnie z punktem 1.1.2 lit. a Umowy (po dostarczeniu planu
komunikacji zgodnie z terminem wskazanym w punkcie 5.2.3. Umowy);

5.4.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Strony potwierdzają, że określone powyżej
terminy przewidziane dla wykonania prac niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy są
terminami, w których zostanie prace zostaną przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1.

Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto za prawidłową realizację przedmiotu Umowy wynosi
[...] zł (słownie: [...] złotych) brutto („Wynagrodzenie”).

6.2.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie podatki przewidziane prawem dla Stron Umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia odpowiedniego podatku z Wynagrodzenia. Strony
potwierdzają, że jeżeli prawo wymaga, aby Zamawiający dokonał potrącenia podatku, kwota
Wynagrodzenia nie zostanie zwiększona o kwotę jaka dałaby kwotę równą Wynagrodzeniu,
które byłoby należne, gdyby potrącenie podatku nie było wymagane.

6.3.

Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych, udzielenie licencji lub udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień do
korzystania z utworów. Poza ustalonym Wynagrodzeniem, Wykonawcy nie przysługuje żadne
inne roszczenie o zwrot kosztów wykonania Umowy, w szczególności zwrot kosztów
wytworzenia materiałów multimedialnych czy zwrot jakichkolwiek innych dodatkowych kosztów
poniesionych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę
i określone w Umowie jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty wykonania i wdrożenia
rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę, w szczególności koszty uzyskania licencji
niezależnie od ich ostatecznej liczby.
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5.3.2. prowadzenie konta na platformie społecznościowej, zgodnie z punktem 1.1.5 Umowy.

6.4.

Wynagrodzenie obejmuje całość prac objętych danym wynagrodzeniem. Dla uniknięcia
wątpliwości Strony potwierdzają w szczególności, że osiągnięcie większego rozmiaru
Społeczności Absolwenckiej niż 2 200 nie uprawnia do podwyższenia Wynagrodzenia.

6.5.

Wynagrodzenie w zakresie przedmiotu Umowy obejmującego punkty 1.1.3 - 1.1.5 Umowy
wynosi 5% (pięć procent) łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto (wskazanego w
punkcie 6.1 Umowy powyżej), tj. [...] (słownie: [...]) złotych brutto i nastąpi z dołu w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury
jest potwierdzenie odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (dołączone do faktury VAT przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego) wszystkich elementów, tj.:
6.5.1. efektu rozeznania rynku;
6.5.2. planu komunikacji;
6.5.3. potwierdzenie funkcjonowania konta na platformie społecznościowej.

6.6.

Wynagrodzenie w zakresie przedmiotu Umowy obejmującego punkt 1.1.1 Umowy wynosi 40%
(czterdzieści procent) łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto (wskazanego w punkcie
6.1. Umowy powyżej) i pozostaje równomiernie rozłożone na wszystkie miesiące, tj. [...]
(słownie: [...]) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie z tego tytułu nastąpi co miesiąc z dołu
w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
ostatniego dnia miesiąca faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest raport postępu wykonywania przedmiotu Umowy
(wskazany w punkcie 4.4.1 Umowy) bez zastrzeżeń Zamawiającego, dołączony do faktury VAT
(przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego).

6.7.

Wynagrodzenie w zakresie przedmiotu Umowy obejmującego punkt 1.1.2 lit. a Umowy wynosi
20% (dwadzieścia procent) łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto (wskazanego
w punkcie 6.1. Umowy powyżej) i pozostaje równomiernie rozłożone na wszystkie miesiące, tj.
[...] (słownie: [...]) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie z tego tytułu nastąpi co miesiąc z
dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej ostatniego dnia miesiąca faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest raport postępu wykonywania
przedmiotu Umowy (wskazany w punkcie 4.4.1 Umowy) bez zastrzeżeń Zamawiającego,
dołączony do faktury VAT (przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego).

6.8.

Wynagrodzenie w zakresie przedmiotu Umowy obejmującego punkt 1.1.2 lit. b Umowy:

6.8.2. wynagrodzenie z tego tytułu nastąpi co miesiąc z dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ostatniego dnia miesiąca
faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą
wystawienia faktury jest raport postępu wykonywania przedmiotu Umowy (wskazany w
punkcie 4.4.1 Umowy) bez zastrzeżeń Zamawiającego, dołączony do faktury VAT
(przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego);
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6.8.1. wynosi 20% (dwadzieścia procent) łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto
(wskazanego w punkcie 6.1. Umowy powyżej) i pozostaje równomiernie rozłożone na
wszystkie miesiące, tj. [...] (słownie: [...]) złotych brutto miesięcznie;

6.8.3. Zamawiający zastrzega prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
w przypadku niedostarczenia wszystkich materiałów multimedialnych w danym miesiącu;
6.8.4. w konsekwencji niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich materiałów
multimedialnych w danym miesiącu z powodów zaakceptowanych przez Zamawiającego,
Zamawiający wypłaci wstrzymane wynagrodzenie za dany miesiąc w miesiącu, w którym
zaległe materiały multimedialne zostaną dostarczone z zastrzeżeniem, że dostarczenie
zaległych materiałów multimedialnych nie może nastąpić później niż w ciągu dwóch
miesięcy od danego miesiąca, w którym nie dostarczono odpowiedniej liczby materiałów
multimedialnych, chyba że Strony zgodnie ustaliły odmiennie;
6.8.5. w przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas wstrzymania nie będą naliczane odsetki za
opóźnienie, a Strony potwierdzają, że w takim przypadku Zamawiający nie opóźnia się
z zapłatą wynagrodzenia ze względu na to, że nie nadszedł termin jego wymagalności;
6.8.6. w konsekwencji niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich materiałów
multimedialnych w danym miesiącu z powodów niezaakceptowanych przez
Zamawiającego, Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia z uwagi na niewykonanie
zobowiązania.
6.9.

Wynagrodzenie w zakresie przedmiotu Umowy obejmującego punkt 1.1.2 lit. c Umowy wynosi
15% (piętnaście procent) łącznego maksymalnego Wynagrodzenia brutto (wskazanego
w punkcie 6.1. Umowy powyżej) i pozostaje równomiernie rozłożone na wszystkie miesiące, tj.
[...] (słownie: [...]) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie z tego tytułu nastąpi co miesiąc z
dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej ostatniego dnia miesiąca faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury jest raport postępu wykonywania
przedmiotu Umowy (wskazany w punkcie 4.4.1 Umowy) bez zastrzeżeń Zamawiającego,
dołączony do faktury VAT (przesłanka wymagalności roszczenia pieniężnego).

6.10. Wynagrodzenie za świadczenie usług jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezależnym od
faktycznej pracochłonności.
6.11. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący płatność otrzymania
od Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności.
6.12. Zamawiający oświadcza, iż Wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1.

Zamawiający nabywa, bez dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wszelkich wyników pracy Wykonawcy
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231 t.j.) (dalej również łącznie: „Utwory”), w szczególności do
materiałów multimedialnych oraz efektu rozeznania rynku opisanych w punkcie 1.1 Umowy oraz
raportów postępu (punkt 4.4.1 Umowy), na polach eksploatacji wskazanych poniżej.
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6.13. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z Umowy (w tym
niewymagalnych), w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar
umownych zastrzeżonych w Umowie.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów następuje z momentem dostarczenia
Utworu Zamawiającemu.
7.2.

Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do Utworów zostają przekazane na wszelkich,
a także odrębnych, znanych w chwili zawarcia Umowy, polach eksploatacji, a w szczególności:
7.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną,
elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
7.2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania
cesji praw, a także posługiwanie się nimi w ramach zgłoszeń i wniosków składanych do
organów władzy publicznej;
7.2.3. w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Zamawiającego) oraz
wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów Utworu w celu publikacji;
Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez
Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie
Utworu, jego tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian;
7.2.4. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci
komputerowej – Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w
tym w książkach i czasopismach, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
7.2.5. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania
na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków
towarowych wykorzystanych w Utworze;
7.2.6. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
7.2.7. rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej
polach eksploatacji;

7.3.

W przypadku, gdy po przeniesieniu praw autorskich do Utworów powstanie nowe pole
eksploatacji do tych Utworów, Wykonawca zawrze na żądanie Zamawiającego aneks do Umowy
przenoszący na Zamawiającego prawa autorskie na tym polu eksploatacji.
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7.2.8. Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez
Zamawiającego lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę, by uprawnione osoby przed
wykonaniem prawa określonego w niniejszym podpunkcie, uprzednio wykonały inne
prawa, wyszczególnione powyżej.

7.4.

Całkowite wynagrodzenie przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji objętych Umową, a także wynagrodzenie za przeniesienie własności nośników, na
których utwory utrwalono, zawiera się w Wynagrodzeniu.

7.5.

Celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania
i rozwoju efektów osiągniętych przez Wykonawcę, w tym w zakresie dalszego budowania
Społeczności Absolwenckiej, a także prowadzonej kampanii marketingowej. Wykonawca
oświadcza, że warunki, na których świadczy usługi objęte przedmiotem Umowy nie zawierają
ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności.

7.6.

Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy Utwory nie będą posiadały żadnych
wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych Utworów w inny
sposób niż wyraźnie opisany Umową, jak również nie będą naruszać praw autorów czy
podmiotów trzecich. Jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe, Wykonawca pokryje
wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić
Zamawiający, w tym koszty usług prawnych ponoszonych przez Zamawiającego.

7.7.

Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw
osobistych do Utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw
w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

7.8.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej
modyfikacji Utworów bez uiszczania dodatkowych opłat z tego tytułu. Wykonawca przenosi na
Zamawiającego z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub ich
poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich
opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz własność wydanych
Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory (lub ich poszczególne
elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników
Zamawiającemu.

7.9.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich posiadanych przez
Wykonawcę informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z Utworów.
W zakresie potrzebnym do prawidłowego korzystania z Utworów Wykonawca zobowiązuje się
do realizacji, z zachowaniem wymogu należytej staranności, usług doradczych na żądanie
Zamawiającego oraz do lojalnego współdziałania w tym zakresie.

8.

POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

8.1.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Umowa może być udostępniana publicznie,
w szczególności w ramach zapytań o udzielenie informacji publicznej.

8.2.

Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac
będących przedmiotem Umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do
ich zwrotu.
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Niezależnie od postanowień poprzednich punktów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na
korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w Utworach. Wiedza ta może
być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w przyszłości, w tym m.in.
przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim współpracującym.

8.3.

Wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, do
których druga Strona Umowy uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, w
szczególności informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne, dane osobowe oraz inne
informacje o działalności jednej ze Stron Umowy, które posiadają wartość gospodarczą i mogą
być uznane za poufne lub zostały udostępnione drugiej Stronie z zastrzeżeniem poufności są
informacjami poufnymi („Informacje Poufne”).

8.4.

Wykonawca zobowiązuje się zachowywać w ścisłej poufności i chronić Informacje Poufne, nie
ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na
piśmie pod rygorem nieważności, wykorzystywać przekazane Informacje Poufne jedynie do
potrzeb realizacji Umowy, nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to
potrzebne dla realizacji Umowy oraz zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed
dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego
charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy
przedsiębiorstwa.

8.5.

Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne
personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych
przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich
korzystać. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od pracowników wyznaczonych do
wykonywania Umowy, przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją Umowy, pisemne
zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego,
w szczególności informacji dotyczących danych osobowych. Zobowiązania te zostaną
przedłożone Zamawiającemu. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane
przez takie osoby i podmioty jak za własne.

8.6.

W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (siedmiu) dni materiałów
zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej
usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na
osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim punkcie.

8.7.

Zobowiązanie Wykonawcy do nieujawniania Informacji Poufnych nie ma zastosowania do:
8.7.1. informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
8.7.2. informacji, na których ujawnienie Zamawiający udzielił wyraźną zgodę na piśmie pod
rygorem nieważności;
8.7.3. informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby (w szczególności zobowiązania wobec
Zamawiającego do nieujawniania danych informacji);

8.8.

Postanowienia niniejszego punktu wiążą Wykonawcę w czasie realizacji Umowy oraz po jej
wykonaniu przez okres 5 lat.
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8.7.4. udostępnienia informacji na rzecz podmiotów uprawnionych o ile obowiązek
udostępnienia tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

8.9.

Zamawiający jest uprawniony do przekazywania informacji związanych z realizacją Umowy
w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Zamawiającego, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający upoważnia podmioty świadczące usługi IT na rzecz
Zamawiającego do prowadzenia bieżącej komunikacji z Wykonawcą i otrzymywania od
Wykonawcy informacji związanych z realizacją Umowy w zakresie niezbędnym do jej
prawidłowego wykonania.

9.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na zasadach
określonych w Załączniku nr 2 [Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych].
10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON I KARY UMOWNE

10.1. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie
przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy, od której Wykonawca może się uwolnić
wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn:
10.1.1.

za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, albo

10.1.2.

o charakterze siły wyższej.

Przy czym każdorazowo aby móc uwolnić się od odpowiedzialności, to na Wykonawcy ciąży
obowiązek wykazania i udokumentowania którejkolwiek z przyczyn wskazanej w punktach
10.1.1. – 10.1.2. Umowy (powyżej).
10.2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości 30% (trzydziestu procent) wartości brutto przedmiotu zamówienia lub w wysokości
odpowiadającej wysokości utraconego z tego tytułu przez Zamawiającego dofinansowania na
realizację projektu (jeżeli Zamawiający takie dofinansowanie utracił) albo wysokości
dofinansowania jakie Zamawiający jest zobowiązany zwrócić w tym w przypadku
niedotrzymania terminu (jeżeli Zamawiający jest zobowiązany dofinansowanie zwrócić lub
umowa zawarta przez Zamawiającego przewiduje taki obowiązek) – w tym wypadku kara
umowna nie będzie naliczana powyżej wysokości Wynagrodzenia.
10.3. W przypadku opóźnienia się z realizacją etapu przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary
umowne za każdy dzień z rozpoczętych dni opóźnienia w wysokości 0,05% wartości brutto
miesięcznego wynagrodzenia lub odpowiednio w wysokości wynagrodzenia wskazanego
w punkcie 6.5. Umowy.

10.5. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest naliczana za każde opóźnienie niezależnie i okoliczność
zapłaty kary za opóźnienie w zakresie jednego z niedotrzymanych terminów nie wyklucza
możliwości naliczenia kary za inne opóźnienia.
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10.4. W przypadku opóźnienia się z realizacją Umowy do 31 grudnia 2021 r. przez Wykonawcę,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odpowiadającej wysokości utraconego z tego
tytułu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu (jeżeli Zamawiający takie
dofinansowanie utracił) albo wysokości dofinansowania jakie Zamawiający jest zobowiązany
zwrócić w przypadku niedotrzymania terminu (jeżeli Zamawiający jest zobowiązany
dofinansowanie zwrócić lub umowa zawarta przez Zamawiającego przewiduje taki obowiązek)
– w tym wypadku kara umowna nie będzie naliczana powyżej wysokości Wynagrodzenia.

10.6. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30% (trzydziestu procent) Wynagrodzenia
brutto w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania
Umowy przez Wykonawcę z naruszeniem postanowień Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości kara
jest należna zarówno w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umownego, jak i na
podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i
odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub przepis to przewiduje. W przypadku odstąpienia w części
– ww. wysokość kary umownej odnosi się wyłącznie do wartości tej części Umowy, od której
odstąpiono. Niniejsze postanowienie zachowuje moc również w przypadku rozwiązania
(wypowiedzenia, odstąpienia) Umowy.
10.7. Niezależnie od kar umownych opisanych powyżej, Zamawiający naliczy kary umowne:
10.7.1.

w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych – w wysokości 10.000,00
PLN za każdy przypadek naruszenia;

10.7.2.

za niespełnienie kryteriów oceny ofert zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie
złożonej przez Wykonawcę – w wysokości 50.000,00 zł PLN za każdy przypadek
niezgodności realizacji przedmiotu Umowy ze wskazanymi w ofercie złożonej przez
Wykonawcę kryteriami;

10.7.3.

w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę –
w wysokości 50.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.

10.8. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
10.9. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania
przedmiotu Umowy.
10.10. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą
naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne są należne także
w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia
lub wypowiedzenia.
10.11. Kara umowna jest płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania
do zapłaty kary umownej lub noty obciążeniowej, co nie wyłącza możliwości potrącenia
naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
10.12. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych
kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy (w tym niewymagalnego), na co Wykonawca
wyraża zgodę i upoważnia niniejszym Zamawiającego do takiego potrącenia.
11.

ROZWIĄZANIE UMOWY

11.1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem
Umowy:
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[wypowiedzenie]

11.1.1.

bez podawania przyczyn za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego;

11.1.2. z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważnymi powodami
w rozumieniu Umowy są w szczególności sytuacje, gdy:
a.

łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego związanych
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przekroczy kwotę
50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b.

nastąpiły zmiany u Zamawiającego skutkujące tym, że dalsze świadczenie usług
będzie nieuzasadnione gospodarczo;

c.

nastąpiło rozwiązanie
przedmiotem Umowy.

umowy

o

dofinansowanie

projektu

objętego

11.2. Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż
z ważnych powodów. Okres wypowiedzenia Umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez
Wykonawcę wynosi 1 (jeden) miesiąc ze skutkiem na koniec następnego miesiąca
kalendarzowego.
11.3. Jako ważny powód wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę uznaje się sytuację, w której
Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 (trzydzieści) dni z zapłatą wymagalnego
wynagrodzenia. Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych kwot, w terminie nie krótszym niż 30
(trzydzieści) dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu
Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin,
nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty otrzymania wezwania, z zastrzeżeniem, że po jego
upływie Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu od umowy w razie zwłoki
dłużnika. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli
Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia
z własnymi roszczeniami, na przykład roszczenia o zapłatę kar umownych.
11.4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przez Wykonawcę będzie miało formę pisemną, pod
rygorem nieważności.
[umowne odstąpienie]
11.5. Zamawiający może odstąpić od całości Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

11.5.2. Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przynajmniej jednego z etapów określonych
punktem 5.2.1 - 5.2.3 Umowy - Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie
miesiąca liczonego od dnia następującego po pierwszym dniu opóźnienia względem
miesięcznego terminu wskazanego w punktach 5.2.1 – 5.2.3 Umowy.
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11.5.1. Wykonawca nie rozpoczął prac w zakresie jakiegokolwiek etapu określonego w punktach
5.2.1 - 5.2.3 Umowy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy i pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia nie rozpoczął prac w terminie 3
(trzech) dni od dnia doręczenia tego wezwania. W takim przypadku Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od dnia bezskutecznego upływu 3-dniowego
terminu do rozpoczęcia prac, o którym mowa w zdaniu poprzednim;

11.6. W przypadku odstąpienia Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego od
Zamawiającego wynagrodzenia (jeżeli doszło do wypłacenia części lub całości Wynagrodzenia).
Zwrot nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego
o odstąpieniu od Umowy.
12.

SIŁA WYŻSZA

12.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły
wyższej.
12.2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie zdarzeń na zaistnienie, których żadna ze Stron nie miała
wpływu, ani nie mogła ich przewidzieć lub zapobiec, a w szczególności: wojna, wojna domowa,
zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia
ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, lub
działania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym punkcie. Strony zgodnie
postanawiają, że siłą wyższą nie jest brak lub niedyspozycja pracowników Wykonawcy.
12.3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia sił wyższych, o ile będzie to
możliwe, niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie
na wykonanie Umowy, powiadomi drugą Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej
zdolność do realizacji Umowy, a także ma obowiązek zawiadomić o ustaniu przyczyny
opóźnienia.
12.4. Na mocy postanowień niniejszego punktu zaistnienie siły wyższej zwalnia Stronę nie wykonującą
swoich zobowiązań wobec drugiej Strony z obowiązku zapłaty odszkodowania lub kar
umownych przewidzianych Umową za okres objęty siłą wyższą.
13.

KONSORCJUM

13.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są
solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
13.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum
przez cały czas trwania Umowy.
13.3. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum wspólnie zobowiązują się do przekazania
Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład
Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierającej informacje za wykonanie za wykonanie jakich czynności odpowiada każdy
z uczestników Konsorcjum.

13.5. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, zapłata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następuje na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Lidera Konsorcjum. Strony uzgadniają, że Lider
Konsorcjum będzie wystawiał faktury opiewające łącznie na Wynagrodzenie tytułem wykonania
całego przedmiotu Umowy, po uprzednim dokonaniu stosownych rozliczeń w stosunkach
z członkami konsorcjum po stronie Wykonawcy, uprawniających Lidera Konsorcjum do
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13.4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

rozporządzania przedmiotem świadczenia Wykonawcy z Umowy, jak właściciel. Zamawiający
dokonuje zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum
wskazany na fakturze VAT. Członkom Konsorcjum, w przypadku dokonania przez Zamawiającego
zapłaty Wynagrodzenia w powyższy sposób, nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenia o
zapłatę Wynagrodzenia - wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie wobec Lidera
Konsorcjum. Jedynym podmiotem uprawnionym do żądania Wynagrodzenia od Zamawiającego
jest Lider Konsorcjum - przyjęte w Umowie zasady rozliczeń obowiązują wszystkich
konsorcjantów, niezależnie od postanowień umowy Konsorcjum, ewentualnych zmian tej
umowy oraz innych stosunków o charakterze wewnętrznym regulujących współpracę
podmiotów w ramach Konsorcjum.
14.

ZMIANY UMOWY

14.1. Strony nie mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty złożonej przez Wykonawcę, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy. Zmianę
uznaje się za istotną w szczególności jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do
charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu.
14.2. Za istotną zmianę nie będzie uznana w szczególności zmiana nieprowadząca do zmiany
charakteru Umowy w zakresie:
14.2.1. zmiany osób dedykowanych do realizacji zamówienia, o ile Wykonawca przedstawi
osoby, które spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego
w zakresie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia i zostaną
zaakceptowane przez Zamawiającego (zmiany tych osób nie mogą powodować
pogorszenia jakości wykonywanych usług);
14.2.2. zmiany treści Umowy umożliwiającej usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony w przypadku pojawienia się
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób;
14.2.3. zmiany dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, układu graficznego Umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych.
14.3. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017, poz. 459, z późń.zm.), ustawy z 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880) oraz inne, właściwe dla
przedmiotu zamówienia.

15.3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych
dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
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15.2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację Umowy.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty
mogące wyniknąć w skutek zaniechania.

15.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy winien być co najmniej tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy, na podstawie której został wybrany.
15.5. Ewentualne kwestie sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
15.6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze
Stron. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.
15.7. Integralną część Umowy stanowią:
15.7.1.

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

15.7.2.

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

15.7.3.

Załącznik nr 3 – Oferta.

WYKONAWCA
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ZAMAWIAJĄCY

