Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert
WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ITK.272.

.2019

W dniu ……………………….. 2019 r. w Pabianicach, pomiędzy Stronami:
1. Miastem Pabianice, z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
Regon 472057715, NIP 731-196-27-56, reprezentowanym przez:
Grzegorza Mackiewicza Prezydenta Miasta,
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Muszyńskiej – Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Liderem Projektu
2. Gminą Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów, Regon 472057773
NIP 731-191-12-33 zwaną dalej Partnerem, reprezentowaną przez:
Adama Topolskiego – Wójta Gminy Ksawerów,
przy kontrasygnacie Pani Ewy Łuczyńskiej – Skarbnika Gminy Ksawerów,
zwaną dalej Partnerem Projektu,
zwanymi łącznie Zamawiającym
3. a firmą …….......................................................……………………................ mającą swoją
siedzibę w ……………………………..……………………………………….. przy ulicy
..............................................................................................................
wpisaną
do
................................................................................... i posiadającą numer identyfikacji
podatkowej
NIP
……...........................…………..
oraz
REGON
…….............…..............................…., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
1) ……......................................................…………………………………………..
2) ……......................................................…………………………………………..
zwani dalej łącznie Stronami
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert
o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro, zakończonego wyborem przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy z dnia ………………………….. 2019 roku, została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający w ramach realizacji projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap
Pabianice - Ksawerów” nr RPLD-03.01.02-10-0004/17, zwanego dalej Projektem,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020, III Oś priorytetowa: Transport, Działanie III.1.
Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
zleca Wykonawcy usługę polegającą na realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o realizacji tej inwestycji w ramach
Funduszy Europejskich oraz przyczynienie się do wzrostu wykorzystania szynowego
transportu publicznego w systemie aglomeracyjnym.

Biuro projektu, Urząd Miejski w Pabianicach
ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice,
tel. +48 42 22 54 609, 42 22 54 627, e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl
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2. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Pabianice (Partnera Wiodącego)
i Gminę Ksawerów (Partnera), zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji
projektu z dnia 28 kwietnia 2017 r. z późn. zm.
3. Wszelkie działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” realizowane będą przez Wykonawcę
zgodnie z wytycznymi Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji właściwymi dla umów
o dofinansowanie zawartych przed 1.01.2018 r.
4. Zakres pełnionej funkcji odnosić się będzie do zadań i usług zawartych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do umowy i jej integralną część,
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego elektronicznej wersji znaków graficznych
i logotypów, o których mowa w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).
6. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu, a także dokumenty
stosowane podczas jego realizacji będą zawierały informację o współfinansowaniu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz logo UE.
§2
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną oraz dokumentacją postępowania,
oświadcza, iż przyjmie do wykonania zakres usług przypisanych mu przez
Zamawiającego określonych w §1 i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. Jednocześnie
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zobowiązuje
się do świadczenia usługi z najwyższą starannością.
2. Przekazanie materiałów i realizacja usług, będących przedmiotem niniejszego
zamówienia, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym zostanie zawarte
pisemne Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac i usług zgodnie z wytycznymi
zawartymi w §1 ust. 3.
3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że:
1) znany mu jest zakres, termin i charakter prac oraz wymagania Zamawiającego,
2) otrzymana dokumentacja została przez Wykonawcę szczegółowo zweryfikowana
i nadaje się do prawidłowego i kompletnego wykonania umowy,
3) w chwili podpisania umowy, po stronie Wykonawcy nie istnieją żadne przeszkody
uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, a ich
ewentualne wystąpienie po dniu podpisania Umowy nie będzie upoważniało
Wykonawcy do przesunięcia terminu wykonania zamówienia lub domagania się
dodatkowych płatności z tego tytułu,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu umowy,
5) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
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a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
§3
1. Datą rozpoczęcia wykonania niniejszej umowy jest dzień następny po dniu jej
podpisania przez Strony.
2. Termin zakończenia realizacji umowy nastąpi nie później niż 31 lipca 2021 roku.
3. W przypadku przerwania realizacji projektu z jakichkolwiek przyczyn, niniejsza umowa
wygasa automatycznie z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi
przerwanie realizacji projektu, przy czym Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie
jedynie za zrealizowaną część zamówienia.
§4
1. Ustala się kwotę całkowitego wynagrodzenia (w tym za przeniesienie praw autorskich)
Wykonawcy w wysokości ………………………………………. złotych brutto, wartość bez
podatku VAT ……………………………., należny podatek VAT ……………………………..
2. Wykonawca wystawi faktury VAT zgodnie z poniższym:
1) w udziale 76,92% dla nabywcy: Miasta Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, NIP 731-196-27-56, odbiorcy: Urzędu Miejskiego w Pabianicach,
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
2) w udziale 23,08% dla nabywcy: Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054
Ksawerów, NIP 731-19-11-233.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane w ramach projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Zamawiający i Partner oświadczają, że posiadają środki finansowe na wykonanie usług
będących przedmiotem niniejszej umowy. W budżecie Miasta Pabianice na 2019 r.
zabezpieczono środki: w dz. 600, rozdz. 60004, § 6057 (zadanie 4856031) i § 6059
(zadania 4856031, 2856031 i 2857031) oraz w budżecie Gminy Ksawerów na 2019 r.
w dz. 600, rozdz. 60004, § 6057 i 6059. Środki na lata kolejne zostaną zabezpieczone
w budżetach lat 2020 i 2021 i są ujęte w Wieloletnich Prognozach Finansowych
w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze za poszczególne odebrane etapy zamówienia, zgodnie
z formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę, tj.:
1) ustawienie stałych tablic informacyjnych (termin realizacji: 15.11.2019),
2) artykuły sponsorowane (50% płatności – po dwóch pierwszych artykułach,
tj. o rozpoczęciu i postępach prac, 50% płatności – po dwóch ostatnich artykułach,
tj. o postępach i planowanym zakończeniu prac),
3) opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu (termin realizacji:
12.11.2019),
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4) prowadzenie strony internetowej projektu (50% płatności – za okres
od uruchomienia strony internetowej do 31.07.2020, 50% płatności – za okres
od dnia 01.08.2020r do 31.07.2021).
6. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.). Zamawiający będzie
realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa
w zdaniu poprzednim.
7. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Zamawiający
wyłącza stosowanie formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów.
8. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu
płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
10. Cena brutto wskazana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie
wszystkich czynności związanych prawidłową realizacją zamówienia.
11. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół odbioru
częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, potwierdzający prawidłową i zgodną
z wymaganiami zamawiającego realizację zamówienia.
12. Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku,
w którym prowadzony jest rachunek Zamawiającego.
13. Zamawiający wyklucza możliwość dokonywania przedpłat i zaliczek.
14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem
nieważności przenosić praw i obowiązków z niniejszej umowy na podmioty trzecie,
w tym szczególności nie może dokonywać cesji wynagrodzenia umownego.
§5
1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby
wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia obejmującej prace związane
z bezpośrednim nadzorem nad realizacją umowy, w tym kompleksowym zarządzaniem
działaniami informacyjno-promocyjnymi (koordynator). Wykonawca, w terminie 7 dni
od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu tych osób
w oparciu o umowę o pracę, a na żądanie przedłoży stosowne dowody w terminie 3 dni
roboczych.

2.

Zamawiający może żądać, aby załącznikiem do faktury było oświadczenie podpisane
przez Wykonawcę, że osoby, o których mowa w ust. 1, są zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.
§6

1.

Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz odpowiedzialności za wykonanie tej części
prac.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

i

zaniedbania
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3.

W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcom Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone przez
Podwykonawcę na osobach i/lub mieniu, jak również za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie niniejszej umowy. Nie wyklucza to prawa Zamawiającego do łącznego
żądania od Wykonawcy i jego Podwykonawców naprawienia szkody, w tym na zasadzie
solidarności lub in solidum.
§7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
przedmiotu zamówienia (rękojmia za wady fizyczne). Przez wadę fizyczną rozumie się
w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz w załącznikach.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu zamówienia, w tym także za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory
użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu
zamówienia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rękojmia za wady
prawne). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego
od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym.
§8
1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Wykonawca zapłaci Partnerowi Wiodącemu i Partnerowi (według proporcji
przypadających odpowiednio na Partnera Wiodącego i Partnera) karę umowną:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za odstąpienie od
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca;
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 za opóźnienie
w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – częściowego lub
końcowego (jako opóźnienie oddania przedmiotu odbioru traktuje się
przekroczenie terminu określonego w opisie przedmiotu zamówienia będącym
integralną częścią umowy) – za każdy dzień opóźnienia,
3) w wysokości 1.000,00 zł za naruszenie obowiązku zatrudniania osoby, o której
mowa w § 5 ust. 1, wyłącznie na podstawie umowy o pracę; kara umowna może
być ponawiana każdorazowo po ujawnieniu naruszenia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Kary umowne naliczane będą w formie noty obciążeniowej z 30-dniowym terminem
płatności. Partner Wiodący i Partner mogą również potrącić z poszczególnych faktur
ewentualne należności z tytułu kar umownych.
4. Naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy uprawnia
Partnera Wiodącego i Partnera do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia. Odstąpienie w tym trybie
wymaga oświadczenia woli złożonego Wykonawcy na piśmie.
5. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie:
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1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub jej części o ponad 30 dni;
3) przypadku, o którym mowa w ust. 4.
6. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn
wskazanych w ust. 5 pkt 3, po uprzednim udzieleniu Wykonawcy dodatkowego,
co najmniej 14-dniowego terminu do naprawy uchybienia, w terminie 30 dni od upływu
tego dodatkowego terminu. Strony mogą pisemnie uzgodnić przedłużenie tego terminu.
7. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn
wskazanych w ust. 5 pkt 2 w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki odstąpienia.
8. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania i zatwierdzonej przez Wykonawcę części
umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §11 ust. 3
niniejszej umowy, wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający nadto
okolicznościach:

przewiduje

możliwość

zmiany

umowy

w

następujących

1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany:

2)

a)

ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki,

b)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile
Wykonawca udokumentuje wpływ zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
na cenę ofertową,

c)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, o ile Wykonawca udokumentuje wpływ zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
na cenę ofertową,

d)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

w zakresie terminów wykonania zamówienia – w razie zajścia okoliczności siły
wyższej, o liczbę dni okoliczności siły wyższej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit b, c, d, które w ocenie Wykonawcy
mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować
zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie umowy, obowiązkiem Wykonawcy
Kontraktu jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wraz
ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego
zwiększenia, zawierającego:
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1)

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b, wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której
mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej
lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub
minimalnej stawki godzinowej;

2)

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad,
o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 1
lit. c;

3)

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. d, wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad,
o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. d na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 1
lit. d.

4.

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych
dokumentów źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia
zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

5.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt
1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, stawki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat
pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

6. Za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia zewnętrzne i niezależne od stron, jakich
nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze Stron nie będzie
miała wpływu, w szczególności: działania wojenne, rozruchy, wypadek lub jakiekolwiek
inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne lub
radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych, klęska żywiołowa.
7. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu
działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą ze Stron o tym
fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń. Gdy działanie siły
wyższej ustaje, druga ze Stron powinna być o tym powiadomiona bez zwłoki.
Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę praw do powoływania się
na zaistnienie siły wyższej.
8. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez
Strony Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany. Protokół konieczności
będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
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9. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że materiał oraz jego części, będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich.
2. Wykonawca oświadcza, że materiał będzie wynikiem jego pracy i nie będzie naruszać
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również,
iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiału nie są ograniczone jakimikolwiek
prawami osób trzecich, a także iż Wykonawcy będą przysługiwać w pełni majątkowe
prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 rok o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231) do materiału w zakresie nie
mniejszym, niż przenoszony na Zamawiającego.
3. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust 1 i 2, lub też
wad prawnych materiału, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub
żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej
od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym
w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia
szkody od Wykonawcy w pełnym zakresie, w szczególności obejmującego kwoty
wypłacone osobom trzecim z tytułu naruszenia ich praw, koszty postępowań sądowych
związane z dochodzeniem praw przez te osoby oraz koszty reprezentacji Zamawiającego
w tych postępowaniach.
4. Z chwilą zapłaty, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw
autorskich do materiału, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji,
a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania, kopiowania, zwielokrotniania materiału, wprowadzania do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych,
2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami materiału - wprowadzenie do obrotu,
użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy materiału,
3) wprowadzania do obrotu wszelkiego rodzaju nośników zapisów, w tym np. CD,
DVD, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie materiału lub
z jego wykorzystaniem,
4) prawa do korzystania z materiału w całości lub części oraz łączenia z innymi
dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia,
modyfikacji, tłumaczenia na różne języki,
5) publicznego odtwarzania,
6) publikacji w Internecie,
7) wprowadzania zmian i opracowań.
5.

Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania
z materiału, w zakresie wskazanym powyżej. Wskazane upoważnienie może być
przenoszone przez Zamawiającego na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania
odrębnej zgody.

6.

W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego roszczenie związane
z przedmiotem umowy, dotyczące naruszenia praw autorskich tej osoby trzeciej, jak
również wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo wysunięcia takich roszczeń,
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) uzyskania dla Zamawiającego prawa do korzystania z przedmiotu umowy
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w zakresie nienaruszającym prawa własności intelektualnej, lub
2) zmodyfikowania materiału będącego przedmiotem roszczeń tak, aby nie naruszało
praw własności intelektualnej, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności
z wymogami Zamawiającego.
7.

Niezależnie od zobowiązań wynikających z ust. 6 Wykonawca będzie zobowiązany
do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku
z naruszeniem przez Wykonawcę, przy wykonywania tej umowy, praw autorskich osób
trzecich, a w szczególności do pokrycia kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa
prawnego oraz do zapłaty zasądzonego odszkodowania.

8.

Zamawiający nabywa pełne i nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo
do wykorzystania materiału, jego kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji
w całości.

9.

Kwota wynagrodzenia określona w § 4 ust 1 Umowy obejmuje także wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich do materiału.
§ 11

1. W imieniu Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy,
w tym do podpisywania protokołów odbioru, są:
1) Marcin Chmielewski, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji, tel.: 42 22 54 627, e–mail: komunikacja@um.pabianice.pl,
2) Maciej Wlazłowicz, starszy inspektor, tel.: 42 22 54 627, e–mail:
komunikacja@um.pabianice.pl.
2. W imieniu Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym
w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania, w tym
również osobami upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru, są:
1) …………………………………., tel.: ………………., e–mail: …………….……………,
2) …………………………………., tel.: ………………., e–mail: …………………………….
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, mogą się zmienić w trakcie
trwania niniejszej umowy. Zmiana taka nie skutkuje koniecznością sporządzenia aneksu
do niniejszej umowy, a jedynie koniecznością pisemnego powiadomienia przez Stronę
dokonującą zmiany.
§ 12
1. Korespondencja między stronami umowy będzie sporządzona w języku polskim,
w formie pisemnej i przekazywana stronom za pośrednictwem poczty lub poczty
elektronicznej, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Wszystkie decyzje, zawiadomienia, polecenia, zgody, zatwierdzenia itp. winny mieć
formę pisemną lub być potwierdzone na piśmie w terminie 2 dni od dnia wydania.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Cesja wierzytelności z umowy oraz potrącenie przez Wykonawcę wierzytelności
z wierzytelnością Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Partnera Wiodącego.
4. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ
na treść i wykonywanie niniejszej umowy.
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5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wraz ze wszystkimi ewentualnymi zmianami, pytania Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego w toku przetargu, oferta Wykonawcy. Następujące dokumenty będą
uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część umowy w podanej poniżej
kolejności ich ważności:
1) umowa,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3) oferta wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

…………………………………
Lider Projektu

….………………………………
Wykonawca

…………………………………
Partner Projektu
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