Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 7 do SIWZ
Umowa nr ZP/PN/SZP/11/2013 (wzór)
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W dniu ………... w Szczawnie- Zdroju
pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000043944, NIP: 886-000-34-33, REGON: P- 890004750,
reprezentowaną przez:
Sławomira Hunka – Prezesa Zarządu;
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………..
zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………….
została zawarta Umowa następującej treści:

§1
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „SPINqbator
ZDolnego Śląska” (zwany dalej Projektem) w ramach europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw” Program Operacyjny Kapitał Ludzki
§2
1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na potrzeby Projektu
usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowych szkoleń z następujących zakresów
tematycznych:
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a) „Sztuka wystąpień Publicznych- prezentacja pomysłów biznesowych i
przygotowanie do rozmów z inwestorami”.
b) „Pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka”
2. Zamawiający zaplanował w ramach Projektu realizację przedmiotowych szkoleń według
następującego wstępnego harmonogramu:
a) Szkolenia z zakresu: Sztuka wystąpień publicznych – prezentacja pomysłów
biznesowych i przygotowanie do rozmów z inwestorami:
- 4 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 10 osób (łącznie 40 osób) w roku
2013 przy czym szkolenia te będą realizowane w następujących terminach: marzeckwiecień 2013r. (dwa szkolenia), wrzesień- listopad 2013r. (dwa szkolenia);
- 4 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 10 osób (łącznie 40 osób) w roku
2014, przy czym szkolenia te będą realizowane w następujących terminach: I kwartał
2014 (2 szkolenia), IV kwartał 2014 roku (2 szkolenia).
- co stanowi łącznie 8 szkoleń w latach 2013/2014.
b) Szkolenia z zakresu: „Pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego
ryzyka”:
- 1 szkolenie (jednodniowe) po 10 osób w roku 2013 (szkolenie o charakterze
testowym) przy czym szkolenie to będzie realizowane w następującym terminie:
marzec/ kwiecień 2013 r.;
- 3 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 20 osób (łącznie 60 osób) w roku
2013, przy czym szkolenia te będą realizowane w miesiącu maju 2013r;
- 2 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 20 osób (łącznie 40 osób) w roku
2014, przy czym szkolenia te będą realizowane w następujących terminach: I kwartał
2014r. (jedno szkolenie) oraz IV kwartał 2014r. (jedno szkolenie);
- 1 szkolenie (jednodniowe) po 20 osób w roku 2015 przy czym szkolenie to będzie
realizowane w I kwartale 2015r.
- co stanowi łącznie 7 szkoleń w latach 2013-2015.
3. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30.06.2015r.
4. Miejsce prowadzenia szkoleń: Dolny Śląsk (docelowe miasta to Wałbrzych,SzczawnoZdrój, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra – w dowolnej konfiguracji określonej przez
Zamawiającego).
5. Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu każdego szkolenia Zamawiający
przekaże wykonawcy najpóźniej na miesiąc przed planowanym szkoleniem (w przypadku
pierwszego ze szkoleń – z wyprzedzeniem dwutygodniowym).
6. Każde szkolenie, w których weźmie udział grupa uczestników wskazanych przez
Zamawiającego, będzie trwać 7 godzin zegarowych dziennie dla każdego zakresu
tematycznego.
7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami opisanymi
w pkt 3.2. i 3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami
wystarczającymi do wykonywania zadania wskazanego w §2 pkt 1 umowy.
§3
1.

Zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 1 w szczególności obejmuje:
a) Przeprowadzenia szkolenia zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego
określonymi w pkt. 3.2. i 3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) Należyte wypełnianie dokumentów sprawozdawczych wymaganych przez
Zamawiającego oraz przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w ciągu dwóch dni
po zakończeniu zajęć.
c) Przekazania Zamawiającemu najpóźniej w ciągu dwóch dni po zakończeniu zajęć
kompletnej dokumentacji dotyczącej zrealizowanego szkolenia, składającej się z:
- dziennika zajęć edukacyjnych
- listy obecności uczestników szkolenia wraz z innymi podpisanymi przez uczestników
potwierdzeniami otrzymanych usług i świadczeń, zgodnych ze wzorem określonym
przez Zamawiającego,
- kart pracy trenerów, zgodnych ze wzorem określonym przez Zamawiającego,
- oryginałów dokumentów, na podstawie których dokonano pomiaru przyrostu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia (np. pre i post-testy), oryginałów ankiet
oceniających szkolenie, zgodnych ze wzorem określonym przez Zamawiającego
- uzyskanych od uczestników potwierdzeń otrzymania zaświadczeń ukończenia
szkolenia,
- innych, niż wyżej wymienione dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć na żądanie Zamawiającego, jeżeli są niezbędne do właściwego
udokumentowania udzielonego wsparcia.
§4

1.
2.
3.

4.
5.

Wykonawca odpowiada za formalną i merytoryczną poprawność realizacji zadań
określonych w §3 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i zaniechania
w zakresie wykonywania zadań określonych niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że uczestniczenie w innych projektach nie będzie powodowało
jakiejkolwiek szkody w zakresie realizacji przypadających na niego zadań w Projekcie i
nie będzie kolidowało z realizacją niniejszej Umowy.
Wykonawca wykona zlecenie na rzecz i w imieniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje osobiście i nie powierzy wykonania
zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wykonawcy.
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6.

7.

8.

9.

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy dane i dokumenty dotyczące
uczestników/czek projektu oraz wszystkie informacje, dokumenty i wzory dokumentów
będące w jego posiadaniu, niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracował z Wykonawcą przy
dostarczaniu informacji, których Wykonawca może potrzebować w celu prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji tej
dokumentacji.
W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust.
8, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu
archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy. Informacja ta jest wymagana
w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów przed datą wymienioną w ust. 8.
§5
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
- po stronie Zamawiającego: Katarzyna Szymańska-Witek, tel: 74 648 04 29, mail:
katarzyna.szymanska@darr.pl
- po stronie Wykonawcy : …………………
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań
wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację zadań zgodzie z zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Realizując przedmiot umowy Wykonawca nie może używać jakichkolwiek materiałów
reklamowych lub promocyjnych poza własnym logo, zawierających treści inne niż
dotyczące Projektu „SPINqbator ZDolnego Śląska”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez
Unię Europejską zgodnie z:
a) wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006,
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4.

5.
6.

7.

8.

str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz.
UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);
b) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2001 r. w zakresie
informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w
Polsce na lata 2007-2013, określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań
informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz
wszystkich programów operacyjnych w jej ramach;
c) Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Projektu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, które stanowią załącznik i są integralną częścią Planu
komunikacji PO KL.
Projektowane i realizowane działania informacyjne i promocyjne muszą w pełni
uwzględniać wymogi dotyczące umieszczania logo POKL, UE, DARR S.A.,
MWSLiT, DOZAMEL, BIRMINGHAM CITY COUNCIL oraz informacji na temat
współfinansowania usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zamawiający dla potrzeb realizacji umowy przekaże Wykonawcy obowiązujące
logotypy do oznaczania Projektu.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania zgodnie z wytycznymi, o których mowa
w ust. 5, obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących realizacji umowy,
w szczególności na: materiałach informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych i
ewaluacyjnych,
związanych
z
udzielanym
wsparciem
oraz
zaświadczeniach/certyfikatach i innych materiałach wydawanych uczestnikom
wsparcia.
Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji przedmiotu umowy przestrzegać
określonych reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.:
a) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
b) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie
współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i
osiągniętych rezultatach Projektu.
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów
dokumentów udostępnianych przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi, o których
mowa w ust. 3.
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§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ………. netto. Wynagrodzenie brutto wynosi …………….
zł.
2. Stawka wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę
związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie
obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru, którego elementami będą:
a) dziennik zajęć edukacyjnych;
b) lista obecności uczestników szkolenia wraz z innymi podpisanymi przez
uczestników potwierdzeniami otrzymanych usług i świadczeń, zgodnych ze
wzorem określonym przez Zamawiającego,
c) karty pracy trenerów, zgodne ze wzorem określonym przez Zamawiającego,
d) oryginały dokumentów, na podstawie których dokonano pomiaru przyrostu
wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia (np. pre i post-testy), oryginały
ankiet oceniających szkolenie, zgodne ze wzorem określonym przez
Zamawiającego;
e) uzyskane od uczestników potwierdzenia otrzymania zaświadczeń ukończenia
Szkolenia.
4. Wykonawca wystawi faktury częściowe za realizację szkolenia w terminie 14 dni od
zakończenia szkolenia.
5. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na wskazane w fakturze bankowe
konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty przekazania wypełnionego zgodnie z
polskim prawem faktury Zamawiającemu.
6. Faktura będzie zawierała wyszczególnienie proporcji płatności za poszczególne
szkolenia według poniższego wzoru:
Szkolenie

Ilość szkoleń

Sztuka
wystąpień
publicznych –
prezentacja
pomysłów
biznesowych i
przygotowanie
do rozmów z
inwestorami
Jak skutecznie
pozyskać
kapitał –

8

Liczba
godzin na
szkolenie
7

1

7
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charakterystyka
funduszy
private equity,
venture capital
(testowe)
Jak skutecznie
pozyskać
kapitał –
charakterystyka
funduszy
private equity,
venture capital

6

7

Suma (kwota z §7 pkt. 1)
7. 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 Wdrażającej.
8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
886003433.
9. Brak płatności w terminie określonym w niniejszej umowie oraz w prawidłowo
wystawionej fakturze uprawnia Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych.

§8
1. W razie zaistnienia istotnych obiektywnych okoliczności powodujących, iż wykonanie
czynności określonych w niniejszej umowie stanie się niemożliwe Wykonawca jest
zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego.
2. Zmiany w Wykazie osób (wykwalifikowanej kadry), które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia mogą wynikać z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych
od Wykonawcy. Wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących
zamówienie przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę
Zamawiającego akceptującego nową osobę przy czym w przypadku takiej zmiany nowa
osoba wskazana na miejsce osoby wymienianej musi posiadać wykształcenie oraz
doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby
wymienianej. W takiej sytuacji Wykonawca pisemnie będzie zobowiązany wskazać:
- przyczyny niedostępności osoby(ób) zastępowanej(ych),
- kogo będzie(ą) miała(y) ona(e) zastąpić,
- okres zastępstwa.
3. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian
postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) w skrócenia terminu realizacji umowy,
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b) wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw
w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi
w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy,
c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną,
e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach,
spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi
czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy
pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja
pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy.
§9
1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie wskazując również uzasadnienie rozwiązania umowy.
3. Za rażące naruszenie warunków umowy określone w ust. 1 uważa się w szczególności:
a) niedotrzymanie terminu realizacji szkolenia z wyłącznej winy Wykonawcy,
b) zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nieposiadającej wymaganych
kwalifikacji zgodnych z ofertą przetargową,
c) pobieranie opłat od uczestników szkolenia,
d) szkolenie w grupach o większej liczebności niż określona w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
e) nieprowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w
umowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za rażące naruszenie
warunków umowy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy w przypadku jej
rozwiązania.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z
faktury.
6. Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy zwalnia
Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności za przeprowadzone szkolenie.
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7. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin
wykonania zamówienia.
8. W przypadku, jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami
niezależnymi od Zamawiającego, wówczas służy mu prawo odstąpienia od realizacji
umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe uczestnika szkolenia wyłącznie w
zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie utwory (programy, materiały szkoleniowe,
opracowania, itp.) mogące stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych powstałe w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących
osobom trzecim, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych innych osób.
4. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe i prawa
pokrewne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631, z późn. zmianami) do
utworów, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie bez żadnych ograniczeń lub
obciążeń na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania w kraju i za granicą, do utworów powstałych w związku z realizacją
zadań będących przedmiotem umowy i sfinansowanych w ramach umowy.
6. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 3, obejmuje następujące pola
eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
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d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na
żądanie,
e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
f) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
g) prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub
rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania
na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków
towarowych wykorzystanych w Utworach,
h) prawo do wykorzystywania Utworów 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,
i) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji.
7. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych nastąpi z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji
technicznej ostatecznie zaakceptowanych przez Zamawiającego Utworów (zbioru
dokumentów zawierających dane techniczne umożliwiające wytwarzanie i/lub
eksploatację i/lub wykorzystywanie Utworów).
8. Dokumentację techniczną Utworów wymienioną w ust 5, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu nie później niż w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
wskazanym w § 2 ust. 3 umowy. Dostarczenie Utworów zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego złożeniem pisemnego oświadczenia o „otrzymaniu Utworu”.
9. Utwory, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko
w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku gdyby Instytucja Wdrażająca odstąpiła od realizacji projektu bądź jego części albo
gdyby kontrola sposobu wykonywania przedmiotu umowy doprowadziła do stwierdzenia
rażącego pogwałcenia przez Wykonawcę obowiązków, które obejmuje niniejsza umowa.
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§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony będą
rozstrzygać w trybie polubownych negocjacji. Gdyby ta droga zawiodła wówczas rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z Ofertą Wykonawcy.
§ 15
Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności
poprzez obustronne podpisanie stosownych aneksów do umowy.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający
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