Wzór umowy

Umowa zawarta w dniu ...................., we Wrocławiu pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
REGON: 931934644, NIP: 8992803047
reprezentowanym przez:
1......................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa zawarta została z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”, na podstawie art. 4. pkt. 8
w związku z art. 6a ustawy Pzp.
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego eksperckiej
usługi doradczej, polegającej na wykonaniu prac koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych
prowadzących do aktualizacji zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (dalej RSI 2011-2020), poprzez opracowanie projektu
dokumentu „Dolnośląska Strategia Innowacji 2030” (dalej DSI 2030). Zamówienie jest elementem
monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz
i analiz niezbędnych do funkcjonowania RPO WD 2014-2020 i przygotowania RPO WD na kolejny
okres programowania.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik
nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem staranności
zawodowej, rzetelnie i terminowo, a także do przestrzegania obowiązującego prawa oraz dbałości
o interesy Zamawiającego.
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§2
1. Zamawiający oświadcza, że umowa zostanie przedstawiona do współfinansowania przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2. Oznakowanie opracowań będących rezultatem realizacji przedmiotu umowy musi być zgodne
z wytycznymi odnośnie promocji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
Systemem Identyfikacji Wizualnej UMWD oraz z zaleceniami Zamawiającego.
§3
Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, zostanie prawidłowo wykonany
w terminie do dnia 30 września 2020r., przy czym termin realizacji Etapu 1 Przedmiotu umowy
wynosi do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia: ……………………………,
natomiast Etap 2 Przedmiotu umowy zostanie zrealizowany do dnia 30 września 2020r.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
należytej realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie
istnieją żadne przeszkody natury technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego wykonania
przedmiotu umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
wykonania postanowień niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac objętych niniejszą
umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia podjąć współpracę z minimum 2
ekspertami wspomagającymi, którzy łącznie dysponują doświadczeniem wskazanym w pkt. D
Zapytania ofertowego (Załącznik nr 1 do umowy). Wykonawca podpisze z Ekspertami
wspomagającymi Deklarację współpracy dotyczącą realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia,
która stanowić będzie załącznik do oferty Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego,
w tym w szczególności do informowania o wszelkich trudnościach w realizacji Zadania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i sprawdzenia przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
wynosi: …………………………..brutto (słownie: ……………………………………………….), w tym należny
podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych
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praw autorskich, do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac
powstałych w związku z wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, ust. 4.
3. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1. Realizowana będzie w dwóch częściach, za
prawidłową realizację:
1) Etapu 1 Przedmiotu Umowy – wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj.
……………………………………….. zł brutto
2) Etapu 2 Przedmiotu Umowy – wysokości 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj.
……………………………………….. zł brutto
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT odpowiednio ulegnie zmianie wynagrodzenie, o którym
mowa w ust. 1 i 3.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku do umowy.
6. Faktura winna być wystawiony na:
Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław,
NIP 8992803047
i dostarczony do siedziby Zamawiającego do Wydziału Gospodarki, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.
7. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru wystawiony odrębnie po
zrealizowaniu każdego z Etapów Przedmiotu umowy, stwierdzający jego należyte wykonanie,
podpisany przez Dyrektora Wydziału Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.
8. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
a) datę i miejsce jego sporządzenia,
b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o zaistnieniu wad w wykonaniu danej części
Przedmiotu Umowy.
9. Wady, o których mowa w ust. 8 pkt. b), Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że
przedmiot umowy wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazany
w szczególności w załączniku nr 1 i nr 2 do umowy.
10. W razie zgłoszenia w protokole zaistnienia wad w wykonaniu danej części Przedmiotu Umowy,
Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni
w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje
się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia
z tego tytułu.
11. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonym na podstawie ust. 10, Zamawiający
może od umowy odstąpić lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej
w §7 ust. 2.
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§6
1. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi
bezpłatnie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy
(utworu) na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym w szczególności prawo do
zwielokrotniania i utrwalania utworu każdą możliwą techniką, nie wyłączając postaci
elektronicznej, prawo do obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
prawo do rozpowszechniania utworu każdą możliwą techniką i w każdej możliwej formie,
nie wyłączając postaci elektronicznej.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w przedmiocie umowy
(utworze).
3. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których utrwalone zostały wyniki prac powstałych w związku
z realizacją przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Utrwalone wyniki prac powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy opisanego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla
celów dokumentacyjnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać praw majątkowych osób trzecich, w tym praw
autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.).
6. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych
na zarzucie naruszenia ich praw autorskich lub własności intelektualnej w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie działania
zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia. O każdym przypadku wystąpienia
z roszczeniem osób trzecich Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
7. W przypadku powstania sporu sądowego, którego przedmiotem będzie naruszenie praw
autorskich lub własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia ochrony prawnej Zamawiającemu i do zwolnienia Zamawiającego od ewentualnej
odpowiedzialności za skutki takich naruszeń.
8. W razie wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego jakiegokolwiek
świadczenia lub prowadzącego do powstania szkody po stronie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 z tytułu niewykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przez
nienależyte wykonanie umowy strony rozumieją w szczególności jej nieterminową realizację i/lub
realizację przedmiotu umowy niezgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub nr 2 do niniejszej umowy.
3. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
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4. Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża

zgodę.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej
w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna
szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawca zapewni możliwość osobistego kontaktu Zespołu Eksperckiego powołanego przez
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy, z Zamawiającym w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu, w celu dokonania uzgodnień w związku z realizacją niniejszej
umowy zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Osoby/Eksperci wspomagający wchodzący w skład Zespołu Eksperckiego, który Wykonawca
przedstawił w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, biorą udział
w realizacji niniejszej umowy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa ust. 2, w trakcie wykonywania niniejszej umowy
musi być zgłoszona i uzasadniona przez Wykonawcę w formie elektronicznej lub na piśmie nie
później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzeniem tej zmiany i
wymaga akceptacji Zamawiającego przekazanej drogą elektroniczną lub na piśmie pod rygorem
nieważności tej zmiany.
Zamawiający zaakceptuje zmianę którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, z zachowaniem
zasad, o których mowa w ust. 3, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie
proponowanej nowej osoby będą nie mniejsze niż kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie
osoby zmienianej.
Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do proponowanej zmiany osoby w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 3.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Zamawiający może żądać zmiany poszczególnych osób wchodzących w skład Zespołu
Eksperckiego, jeżeli w ocenie Zamawiającego osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują
swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub też nie dają one gwarancji prawidłowej
realizacji Przedmiotu Umowy w określonym zakresie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany
jest do zmiany wskazanej osoby w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty żądania.
Postanowienia ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.
Do bezpośrednich kontaktów w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają: - po
stronie
Zamawiającego:
Agnieszka
Maślińska-Zając,
tel.
71
776
9353,
agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl - po stronie Wykonawcy: ..................................................
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§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
powzięcia wiadomości, że Wykonawca:
a) nie wykonał części lub całości przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3
niniejszej umowy,
b) wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i pomimo
wezwania Zamawiającego do zmiany postępowania, opóźnia się w realizacji Przedmiotu
Umowy o ponad 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminów, o których mowa w §3
niniejszej umowy.
2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy
w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Strony dokonują niezwłocznie zmiany
niniejszej umowy w zakresie, jaki okaże się niezbędny ze względu na właściwość i cel Przedmiotu
Umowy;
2) zaistnienia siły wyższej lub działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności; w takim przypadku Strony dokonują niezwłocznie zmiany niniejszej umowy
w zakresie, jaki okaże się niezbędny z uwagi na zakres, właściwość i cel Przedmiotu Umowy;
3) w toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności,
niezależnych od niego, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część Przedmiotu Umowy
nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, zobowiązany jest niezwłocznie
pisemnie powiadomić Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę
i prawdopodobny czas opóźnienia. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na
zmianę niniejszej umowy w zakresie terminów określonych w § 3 niniejszej umowy o nie więcej
niż wskazany przez Wykonawcę prawdopodobny czas opóźnienia;
4) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
zawartych przez Zamawiającego, z innymi niż Wykonawca podmiotami, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowana jest niniejsza umowa.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego, a jurysdykcja do rozstrzygania sporów między stronami
jest po stronie sądów polskich.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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4. Umowę sporządzono w formie pisemnej pod rygorem nieważności w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
§ 12
Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Zamawiający

Wykonawca
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