Contract: ELENA-2017-084

Task No. 3
Plan for public marketing including proposed designs, activities to source
information from passengers, inhabitants

Załącznik nr 2 do Zapytania
Wzór Umowy
UMOWA nr …
zwana dalej Umową, zawarta w ………………………… dnia ............….. 2020 r. pomiędzy:
INNOBALTICA Spółka z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, posiadającą REGON ………….., NIP
………………. reprezentowaną przez:
…………………………………….. - ………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
[Nazwa Wykonawcy] z siedzibą w [Miejscowość], [00-000] ul. …………………..……………,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
………………………, ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
………………………, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ………………………., będącą
podatnikiem VAT, NIP: ……………………… / prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ....,
wpisanym do CEIDG .... reprezentowaną przez:
…………………………………….. - ………………………
…………………………………….. - ………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdą z osobna także „Stroną”.

1.

2.
3.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje opracowanie, zaprojektowanie i wdrożenie
nowego informacyjnego portalu internetowego InnoBaltica w Gdańsku, zwanego dalej „Serwisem
internetowym” w domenie wskazanej przez Zamawiającego.
1.1 Przedmiot umowy obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie serwisu
internetowego, wraz z usługami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności:
opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie grafiki dla całego portalu, migracja danych,
wdrożenie oprogramowania, wprowadzenie wszelkich poprawek, szkolenie personelu
Zamawiającego;
1.2 Przedmiot umowy obejmuje także usługę wsparcia technicznego ze strony Wykonawcy dla
sprzętu i oprogramowania w ramach prawa opcji.
Szczegółowy opis zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający nie na
obowiązku zlecania usług w ramach prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
otrzymania takiego zlecenia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie …………… licząc od daty zawarcia umowy, przy
czym:
4.1 Etap I – do ……. dni od daty zawarcia umowy – przedstawienie Zamawiającemu projektów
graficznych przygotowanych zgodnie z ofertą. Każdy element w
trzech wariantach
responsywnych: wariant podstawowy dla ekranu komputerowego, wariant dla tabletu i wariant
dla smartfonu;
4.2 Etap II – do ……….. dni od daty zawarcia umowy – Dopracowanie projektu przez Wykonawcę,
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Wykonanie grafiki dla całego serwisu,
uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego oraz wszystkie wytyczne zawarte w OPZ
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
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4.

5.
6.

7.

8.

4.3 Etap III – do ………... dni od daty zawarcia umowy – weryfikacja przez Zamawiającego
poprawności wykonania grafiki dla całego serwisu. Wprowadzenie przez Wykonawcę
wszystkich wskazanych przez Zamawiającego poprawek. W tym Etapie minimum ……… dni
kalendarzowych jest przeznaczonych dla Zamawiającego na weryfikację grafiki;
4.4 Etap IV – do ……….. dni od daty zawarcia umowy – przygotowanie wybranych elementów
serwisu oraz migrację danych oraz udostępnienie panelu administracyjnego w tym zakresie;
4.5 Etap V – do …….. dni od daty zawarcia umowy – testy wybranych wstępnych elementów
serwisu wraz z testami panelu do administrowania treścią na serwerze testowym, prowadzone
przez Zamawiającego. Wprowadzenie poprawek przez Wykonawcę według wytycznych
Zamawiającego. W tym Etapie minimum …….. dni kalendarzowych jest przeznaczonych dla
Zamawiającego na testy i weryfikację;
4.6 Etap VI – do ………. dni od daty zawarcia umowy – wykonanie i wdrożenie przez Wykonawcę
całości serwisu na serwerze testowym (w tym migracja danych ze starego serwisu
Zamawiającego)wraz ze szkoleniem personelu;
4.7 Etap VII – do ………… dni od daty zawarcia umowy – testy serwisu na serwerze testowym
prowadzone przez Zamawiającego oraz wprowadzenie przez Wykonawcę wskazanych przez
Zamawiającego poprawek. W tym Etapie minimum …………. dni kalendarzowych jest
przeznaczonych dla Zamawiającego na weryfikację i testy;
4.8 Etap VIII – do …………. dni od daty zawarcia umowy – przeniesienie serwisu na serwer
produkcyjny;
4.9 Etap IX – do ………… dni od daty zawarcia umowy – ostateczne testy serwisu, naniesienie
końcowych poprawek wg wskazań Zamawiającego. Zatwierdzenie wykonania przedmiotu
zamówienia i odbiór całości serwisu przez Zamawiającego. W tym Etapie minimum ……… dni
kalendarzowych jest przeznaczonych dla Zamawiającego na weryfikacje i testy. Warunkiem
odbioru serwisu jest kompletne wykonanie na odpowiednim poziomie technologicznym i
jakościowym całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;
Zamawiający zastrzega, iż akceptacja zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy
nastąpi wyłącznie po wykonaniu gruntownych testów funkcjonalności serwisu i niestwierdzeniu
błędów, na dowód czego przedstawiciele Stron podpiszą protokół zdawczo – odbiorczy nie
zawierający zastrzeżeń. W przypadku wykrycia wad w funkcjonalności portalu Wykonawca
zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania
od Zamawiającego, za wyjątkiem usterek krytycznych uniemożliwiających testowanie serwisu, w
odniesieniu do których czas na wprowadzenie poprawek będzie wynosił 3 dni robocze.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego,
jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.
O ile przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania, części umowy podwykonawcom
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej umowy, mających
na celu sprawną realizację zamówienia i jego bieżący nadzór oraz weryfikację i kontrolę
prawidłowości, powołane zostają następujące osoby:
1. ze Strony Zamawiającego: p. …………… tel.: ………., adres e-mail: …................. ;
2.
ze Strony Wykonawcy: p. …………… tel.: ………., adres e-mail: …...................... ;
Osoby wymienione w ust. 7 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę
warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów, zwiększenia lub zmiany zakresu przedmiotu
umowy.

§2
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu umowy, dlatego też przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej
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jakości prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności,
uwzględniając zawodowy charakter działalności Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Serwis internetowy stanowi jego własność, nie
jest w żaden sposób obciążony na rzecz osób trzecich, a także nie narusza praw osób trzecich.
4. Z zastrzeżeniem ust. 16, po dokonaniu odbioru VIII Etapu przedmiotu umowy oraz po zapłacie
pierwszej faktury wskazanej w § 5 ust. 1 lit a) umowy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść na
rzecz Zamawiającego swoje majątkowe prawa autorskie do stworzonego przez siebie Serwisu
internetowego na następujących polach eksploatacji, w szczególności poprzez:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie serwisu internetowego – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Serwisu internetowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono, jak również
ich użyczenie lub najem;
c) rozpowszechnianie Serwisu internetowego w sposób inny niż określony w lit. b), a w
szczególności jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz w taki sposób, aby
każda osoba uprawniona przez Zamawiającego mogła mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
d) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji
koniecznych do osiągnięcia kompatybilności oprogramowania z innymi niezależnie stworzonymi
programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
da) czynności te dokonywane są przez pracowników Zamawiającego,
db) informacje niezbędne do osiągnięcia kompatybilności nie były uprzednio łatwo dostępne
dla osób, o których mowa pod lit. da),
dc) czynności te odnoszą się do tych części przedmiotu zamówienia, które są niezbędne do
osiągnięcia wspomnianej kompatybilności.
5. Przy odbiorze całości Serwisu internetowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu również oryginalne kody źródłowe do ww. Serwisu internetowego, jeżeli występują.
6. Ponadto Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie zależne prawa autorskie przedmiotu
zamówienia (wyraża zgodę na tworzenie przez Zamawiającego utworów zależnych ww. Serwisu
internetowego, jak również wykonywania w imieniu twórcy jego autorskich praw osobistych).
7. Wszelkie uprawnienia do ww. Serwisu internetowego określone w niniejszej umowie obejmujące
wszystkie nośniki informacji są nieograniczone przedmiotowo, czasowo, ilościowo (nakładowo) oraz
terytorialnie, w tym w zakresie strefy językowej lub geograficznej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie przez Zamawiającego Serwisu
internetowego lub jego opracowań, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy bez oznaczenia
autora.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich osobistych praw autorskich w sposób
nieuzgodniony na piśmie z Zamawiającym.
10. Wykonawca oświadcza, że Serwis internetowy, stanowiący element przedmiotu niniejszego
zamówienia, będzie wolny od wad prawnych w rozumieniu art. 5563 KC oraz nie będzie naruszał
praw osób trzecich. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza i potwierdza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Serwisu internetowego jako
wyłącznemu jego twórcy,
b) autorskie prawa majątkowe Wykonawcy do Serwisu internetowego nie są obciążone żadnymi
prawami osób trzecich oraz że osoby trzecie nie zgłaszają żadnych roszczeń
w odniesieniu do niego, jak również ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Serwisem
internetowym wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,
c) przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Serwisu
internetowego, w tym prawa zależnego do niego nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub
osoby trzeciej.
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11. Wykonawca udziela rękojmi za wady prawne Serwisu internetowego przez okres 24 miesięcy.
12. W razie istnienia wady prawnej przedmiotu umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
wadzie, Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust.
1 pkt 1)umowy w proporcji do ww. wynagrodzenia, w jakiej wartość wadliwej części przedmiotu
umowy pozostaje do danej części przedmiotu umowy nie obarczonej wadą, chyba, że
Wykonawca bez zbędnej zwłoki nieprzekraczającej 3 dni roboczych i utrudnień dla
Zamawiającego dostarczy mu daną część przedmiotu umowy wolną od wady fizycznej.
Jednakże oświadczenie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy, o ile została
dostarczona niewadliwa część przedmiotu umowy, a także, gdy Wykonawca nie zadośćuczynił
żądaniu Zamawiającego dostarczenia mu danej części przedmiotu wolnej od wady prawnej w
ww. terminie;
b) złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy z powodu istotnej wady
prawnej danej części przedmiotu umowy uniemożliwiającej Zamawiającemu realizację
przedmiotu zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy;
c) roszczenie o dostarczenie danej części przedmiotu umowy wolnego od wady prawnej bez
zbędnej zwłoki nieprzekraczającej 3 dni roboczych (w razie błędu krytycznego nie później niż
do 24 godzin) i utrudnień dla Zamawiającego, chyba, że zadośćuczynienie przedmiotowemu
roszczeniu przez Wykonawcę okaże się niemożliwym lub wiąże się ono z nadmiernymi
kosztami po stronie Wykonawcy, w szczególności dostarczenie danej części przedmiotu
umowy wolnej od wady prawnej przewyższa wysokość wynagrodzenia brutto wskazanego w §
4 ust. 1 pkt 1 umowy;
13. Niezależnie od uprawnień wynikających z powyższych postanowień niniejszej umowy, jeżeli sąd w
wydanym prawomocnym wyroku stwierdzi, że Serwis internetowy ma wady prawne, Zamawiający
może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej rzeczywistej szkody.
14. Do zasad odpowiedzialności Wykonawcy za wady prawne Serwisu internetowego, w zakresie
nieuregulowanym postanowieniami niniejszego paragrafu umowy stosuje się art. 55 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Działu II Tytułu XI Księgi III ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny .
15. Zamawiający wyraża zgodę, by system zarządzania treścią serwisu (CMS) był oparty na
powszechnie uznanej platformie CMS, pod warunkiem, iż Zamawiający otrzyma wszelkie niezbędne
licencje czy uprawnienia do nieodpłatnego korzystania z takiej platformy przez okres 24 miesięcy
od podpisania protokołu odbioru..
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad fizycznych (usterek) w
rozumieniu, udzielając 24- miesięcznej gwarancji na wykonane usługi w ramach niniejszej umowy,
licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne przedmiotu umowy tkwiące w nim w dniu odbioru
konkretnego elementu serwisu internetowego stanowiącego daną część przedmiotu umowy,
potwierdzonego podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy protokołem odbioru bez
zastrzeżeń.
3. W razie istnienia wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu umowy, Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje:
a) roszczenie o dostarczenie danej części przedmiotu umowy wolnego od wady fizycznej bez
zbędnej zwłoki nieprzekraczającej 2 dni (w razie błędu krytycznego nie później niż do 24
godzin) i utrudnień dla Zamawiającego;
b) roszczenie o usunięcie wady fizycznej danej części przedmiotu umowy bez zbędnej zwłoki
nieprzekraczającej 2 dni roboczych (w razie błędu krytycznego nie później niż do 24 godzin) i
utrudnień dla Zamawiającego.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy
czym w przypadku dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo
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od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio
przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).
5. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia
do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 3 lit. b) niniejszego paragrafu umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru uprawnień z rękojmi lub gwarancji.
§4
1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie całości
przedmiotu umowy ustalona zostaje na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi:
1)dla zakresu określonego w § 1 ust. 1.1. ………………………………....…... PLN netto, co po
doliczeniu należnej stawki podatku VAT daje …………………... PLN brutto, słownie:
……………………… złotych i 00/100:
2)dla zakresu określonego w § 1 ust. 1.2. w ustalona zostaje na podstawie oferty Wykonawcy
jako iloczyn stawki ……. netto zł za godzinę i ilości 100 godzin.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był
przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy.
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-22-36.
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ….............................. .
§5
1. Strony dokonają rozliczenia z tytułu realizacji za usługi objęte Etapami od I do VIII przedmiotu
zamówienia, na podstawie dwóch faktur, tj.:
a) pierwszej faktury w wysokości …….% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, po
realizacji Etapu VIII przedmiotu zamówienia,
b) drugiej faktury w wysokości ……..% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, po
realizacji Etapu IX przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone:
1) w § 4 ust 1 pkt 1 umowy, po wykonaniu przedmiotu określonego w § 1 ust. 1.1. umowy i
złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.
2) w § 4 ust 1 pkt 2 umowy, na podstawie każdorazowych zleceń od Zamawiającego i w ich
zakresie, po ich odbiorze i złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin zapłaty faktury za prawidłowo wykonany i odebrany, to jest wolny od wad i usterek przedmiot
umowy, ustala się do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, stanowiącego dowód zatwierdzenia
realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
4. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, przedstawiciele Stron umowy podpiszą protokół odbioru
przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 6 – 9 niniejszego paragrafu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przekazanych mu przez Wykonawcę
materiałów w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał parametrom jakościowym i
technicznym, określonym w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i niniejszej
umowie (wada fizyczna).
6. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia
w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
7. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez
Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww.
protokole.
8. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania
umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po
dokonaniu odbioru.
9. Do ponownych czynności odbiorowych stosuje się ust. 6 – 9 niniejszego paragrafu umowy.
10. Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
poprawnie wykonanego przedmiotu umowy.
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11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§6
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową
lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w poniższej wysokości w przypadku:
a) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wskutek okoliczności od Zamawiającego
niezależnych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy
należnego za niewykonany zakres przedmiotu umowy, ale nie mniej niż 5 000,00 PLN (słownie:
pięć tysięcy złotych),
b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy, w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.,
c) zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
upływie terminu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy,
d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w zakresie danego etapu, stwierdzonych przy
odbiorze, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie określonego w § 5 ust. 7 w zw. z §
1 ust. 6 umowy,
e) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie rękojmi za wady prawne
albo gwarancji, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
za każdy dzień zwłoki,
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia lub dochodzenia ewentualnych kar umownych w
dowolnym czasie, w tym z należnej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Kary umowne z danego tytułu nie mogą się kumulować.
Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu,
w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę
do ich naliczenia.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§7
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia
od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2., bez konieczności
wezwania do usunięcia naruszenia umowy pod rygorem odstąpienia.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy nie wcześniej niż w terminie 2 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności:
a) uzyskania informacji o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje
zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b) zostanie podjęta likwidacja lub wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 3
dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
d) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go
realizować przez okres 3 dni roboczych,
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania i pomimo
wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych
nadal nie wykonuje usługi zgodnie z niniejszą umową,
1.

The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment
Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the
information contained therein.

Co-funded by the Horizon 2020
Programme of the European Union

Strona | 6

Contract: ELENA-2017-084

Task No. 3
Plan for public marketing including proposed designs, activities to source
information from passengers, inhabitants

f)

Wykonawca przekroczy o więcej niż 10 dni kalendarzowych jakikolwiek z podanych w
harmonogramie terminów cząstkowych.
3. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadkach określonych w ust 3 powyżej niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy albo jej
rozwiązanie z winy Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia
albo rozwiązania wykonuje się nie później niż terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia,
w którym powstało uprawnienie do odstąpienia albo rozwiązania.
7. W przypadku odstąpienia umowy albo jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo egzekucji kar
umownych.
8. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo jej
rozwiązania, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej realizację.
9. W razie zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca dokona zabezpieczenia przedmiotu, zaś
Strony uzgodnią dalszy sposób postępowania.
10. W przypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia
częściowego lub całkowitego. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z tej części umowy,
której odstąpienia nie dotyczy. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia w
części, której odstąpienie nie dotyczy.
§8
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak:
pożar, powódź, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku
Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody
spowodowanej siłą wyższą.
§9
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność
umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem
zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, z zastrzeżeniem zdania 2.
§ 10
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy w przypadku niezależnych od
Stron okoliczności które mogą skutkować zmianami w terminie wykonania umowy.
2. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna
będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta
bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której
te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
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§ 11
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony w szczególności Wykonawcy nie przysługuje
prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.).
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

........................................
Zamawiający
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