Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa nr ZP/PN/SZP/64/2012
zawarta w dniu ……………. w Szczawnie- Zdroju
pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Szczawnie- Zdroju
przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 08.10.2001
pod numerem KRS 0000043944
Zarząd której tworzą:
Sławomir Hunek – Prezes Zarządu
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu
posiadającą kapitał zakładowy 9 790 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
Sławomira Hunka – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.
a
…………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
§1
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, art.
10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm).
§2
O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty, użyte w niniejszej
Umowie, posiadają następujące znaczenie:
1.

„Umowa” oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między
Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy;

2.

„Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a “Strony”
oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;
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3.

„Usługi” oznaczają usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach
publicznych będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zakresie Zadań
Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;

4.

„SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

5.

„Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących
przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy.

6.

„Projekt” oznacza realizowany przez Zamawiającego projekt wskazany i opisany w §3.
§3

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „Inwestycje w
innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP” na podstawie umowy Nr UDA-POIG.03.03.00-00866/08-00, działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi
priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013.
§4
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Projektu
usługi polegającej na:
a) przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie
projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu, dostarczeniu
gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizyto wnika zgodnie z
zapisami zawartymi w Zakresie Zadań Wykonawcy (zał. nr 8 do SIWZ), specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz niniejszej umowy, w oparciu o treści i elementy
graficzne dostarczone przez Zamawiającego. Zakres Zadań Wykonawcy stanowi
integralną część niniejszej umowy.
2. Zamawiający kierując się treścią art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje niżej wymienione zmiany w treści umowy:
a) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona
ustawowa jej zmiana (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy);
b) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa
prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do
przedmiotu zamówienia;
d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, adresu, siedziby, nr tel. itp.) pod warunkiem, że
nie prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy;
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e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca
stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i
zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w
szczególności w zakresie sprawozdawczości;
g) w sytuacji rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony;
h) w sytuacji gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie
realizacji działań poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane
czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację
zamówienia zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu, z zastrzeżeniem, że
zmiana końcowego terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla
Zamawiającego W przypadku okoliczności o której mowa w § 4 ust 2a niniejszej
umowy, każda zmiana terminu wykonania usługi musi zostać stwierdzona na
piśmie w formie aneksu do umowy.
§5
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę i dostarczyć przedmiot zamówienia
zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ do siedziby Zamawiającego na swój koszt i
odpowiedzialność w terminie do 30 września 2012 roku.
§6
1. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi
praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju.
2. Na każdej przedmiotowej publikacji, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia znaków
graficznych: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Unii
Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania
projektów w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, który Zamawiający
przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do stosowania
zasad tworzenia reprodukcji emblematów.
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3. Wykonawca oświadcza, że wykonując umowę nie naruszy praw osób trzecich, w tym
autorskich praw majątkowych osób trzecich, a przedmiot umowy przekaże Zamawiającemu
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
4. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do utworów o których mowa w § 4
ust. 1 lit. a) powstałych wskutek wykonania umowy, także autorskie prawa majątkowe do
utworów stanowiących samodzielne części innych utworów – stworzonych przez
Wykonawcę w wyniku realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 6 ust. 2 – nabywa
zamawiający bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczby egzemplarzy, z chwilą
podpisania przez Strony protokołu odbioru o którym mowa w § 7 ust. 2 lit a) na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie utworów w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i dowolny
sposób,
b) zwielokrotnienie (także przez Internet) na dysku komputerowym oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
c) wypożyczanie, użyczenie, najem, dzierżawa, sprzedaż utworów lub wymiana
nośników, na których utwory utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w
utworach multimedialnych,
d) wytwarzanie dowolną techniką dowolną liczbę egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e) wprowadzanie utworów do obrotu (także w sieci Internet),
f) publiczne rozpowszechniania utworów (także w sieci Internet),
g) publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
remitowanie utworów, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
h) tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
utworach, modyfikowanie utworów, tworzenie w oparciu o utwory innych utworów,
i) wprowadzenie utworów w pamięci komputera.
5. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechniania utworów.
Nierozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
powoduje powrotu praw, o których mowa w ust, 4 oraz własności przedmiotu, na którym
utwory utrwalono.
6. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonania przez czas
nieoznaczony, autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów, co do
których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności,
Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania:
a) prawa do autorstwa autorów,
b) prawa do udostępniania utworów anonimowo,
c) prawa do nienaruszalności treści i formy utworów oraz jego rzetelnego
wykorzystywania,
d) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,
e) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.
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7. Nabycie praw, o których mowa w ust. 4 obejmuje nabycie przez Zamawiającego prawa do
wykonywania praw zależnych do utworów, zezwalania na wykonanie zależnych praw
autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwory
powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy.
8. Łączne wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych z tytułu
eksploatacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4 oraz pozostałych uprawnień,
o których mowa w niniejszym paragrafie.
9. Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i
obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie.
Dotyczy to całości, jak i części składowych powstałych w ramach realizacji przedmiotu
umowy utworów.
§7
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi ……………….,
w tym należny podatek VAT w wysokości …………… zł. Wynagrodzenie netto za
zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi: …………….. zł.
Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będą łącznie:
a) obustronnie podpisane protokoły odbioru stwierdzające należyte wykonanie świadczenia
w zakresie ilościowym i jakościowym wszystkich elementów przedmiotu umowy
wskazanych w tabeli nr 1 zawartej w „Zakresie Zadań Wykonawcy”;
b) poprawnie wystawione faktury VAT, przy czym każda z faktur powinna zawierać
wskazanie w odrębnych pozycjach tej faktury kwot wynagrodzenia za każdy z elementów
przedmiotu zamówienia osobno.
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę związane
z realizacją usługi objętej niniejszą umową.
Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie
wykonaną i odebraną usługę.
Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były
spowodowane jego działaniem. Zamawiający przekazuje Wykonawcy środki finansowe
w terminie zależnym od daty otrzymania płatności z Instytucji Pośredniczącej (IP II).
Faktury VAT wystawione i dostarczone będą przez Wykonawcę do Dolnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój, NIP: 886-000-3433, REGON: P- 890004750 bo obustronnym pozytywnym zatwierdzeniu protokołów odbioru
o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Zapłata faktury będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
w ciągu 14 dni od daty przedłożenia (dostarczenia) faktury Zamawiającemu, przy czym za
dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia
faktury korygującej.
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§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia na piśmie reklamacji związanej z jakością
techniczną realizowanego zamówienia.
2. Reklamację, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie wraz ze
wskazaniem stwierdzonych wad oraz wyznaczeniem terminu nie dłuższego niż 7 dni
kalendarzowych na ich usunięcie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, na własny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym i potwierdzonym w formie pisemnej.
4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w sposób
sprzeczny z warunkami niniejszej umowy lub będzie uchylał się od terminowego
usunięcia wad Zamawiający po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia w
wyznaczonym terminie może odstąpić od umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem obowiązku zapłaty
wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w związku ze zgłoszoną
reklamacją.
6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w szczególności, gdy opóźnienie w dostarczeniu materiałów będących
przedmiotem umowy przekroczy 7 dni licząc od terminu określonego w § 5 z
zastrzeżeniem § 9 ust. 1 lit. c) oraz § 9 ust. 2 umowy.
§9
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma
prawo do naliczenia następujących kar umownych:
a)
za niezgodną z terminem określonym w § 5 umowy realizację zamówienia w wysokości
2 % wartości brutto zamówienia, określonej w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
potrącając kwotę kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, dotyczącej realizacji
zamówienia; ponad to Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy z
zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
b)
za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, o których mowa w
§ 8 w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia, określonej w §7 ust.1, za każdy dzień
opóźnienia.
c)
w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie uniemożliwiającym
wykorzystanie przedmiotu zamówienia podczas konferencji, Zamawiający nie wypłaci
wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż
1.
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wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej
szkody.
§ 10
Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia osobie
trzeciej bez zgody Zamawiającego.
§ 11
W razie niemożności wykonania czynności określonych w niniejszej umowie Wykonawca jest
zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie.
§ 12
Za realizację niniejszej Umowy odpowiadają następujące osoby :
a)
ze strony Wykonawcy: ……………………..
b)
ze strony Zamawiającego: Katarzyna Szymańska-Witek – Tel. 74 64 80 429.
§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku gdyby Instytucja Pośrednicząca (IP II) odstąpiła od realizacji Projektu bądź jego
części albo gdyby kontrola sposobu prowadzenia zadań określonych w umowie doprowadziła do
stwierdzenia rażącego pogwałcenia przez Wykonawcę obowiązków w niej zawartych.

§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§ 16
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Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

załączniki do umowy:
załącznik nr 1: Zakres Zadań Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

