Załącznik nr 8 do ogłoszenia - Wzór
Umowa nr………………………..
zawarta w dniu ………………………… 2016 roku w Rzeszowie pomiędzy:
Województwem Podkarpackim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego: Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010
Rzeszów, zwanym dalej, Zamawiającym reprezentowanym, przez Zarząd Województwa w osobach:
....................................-........................................................
....................................-........................................................
a,
………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez:
.…………………………………. - ………………………………………………..
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Podstawa zawarcia umowy
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dalej „EFRR”, w stosunku do których nie stosuje się
ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na
wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”
§2
Definicje
O ile treść umowy nie stanowi inaczej, użyte w niniejszej umowie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. „umowa” oznacza niniejszą umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawartą między
Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej umowy,
2. „strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a “strony” oznacza łącznie
Zamawiającego i Wykonawcę,
3. „personel” oznacza osoby fizyczne, którymi dysponuje Wykonawca sam, lub też przez jakiegokolwiek
Podwykonawcę, którym wyznaczono wykonanie usług lub jakiejkolwiek ich części,
4. „podwykonawca” oznacza każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części usług
objętych niniejszą umową,
5. „Projekt” oznacza projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
6. „zadanie Wykonawcy” oznacza jedno z zadań realizowanych przez Wykonawcę niniejszej umowy,
7. „Protokół Odbioru Zadania/Końcowego” oznacza załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
8. „Ogłoszenie” oznacza Ogłoszenie na Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na
wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” ,
9. „SOPZ” oznacza Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
10. „PSIP” – oznacza „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,
11. „IK” – oznacza Inżyniera Kontraktu,
12. „Produkty” – opracowania lub części opracowań w wersji ostatecznej lub roboczej (w postaci papierowej
lub cyfrowej) stanowiące rezultat realizacji Zadań przez Wykonawcę.
§3
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji
przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)”, który będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do Umowy (Załącznik nr 9 do ogłoszenia SOPZ).
2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania i realizacji
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
3. Zamawiający zastrzegają sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
4.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Zamawiającym wszelkich informacji niezbędnych do
oceny stopnia realizacji przedmiotu umowy.
5.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności poznanych w toku
wykonywania zadania. Wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca traktować będzie jako
objęte tajemnicą zawodową, będą one wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej
umowy.
§4
Personel Wykonawcy oraz osoby wyznaczone do współpracy stron
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy/om ponosząc pełną
odpowiedzialność za jego/ich czynności (działania lub zaniechania) jak za czynności (działania lub zaniechania)
własne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o powierzeniu usług
podwykonawcy/om z uwzględnieniem zakresu czynności. Powierzenie usług podwykonawcy/om wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości ani
w części.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym podpisywanie
protokołów odbioru jest .………………………….…………………………….
5. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy, w tym podpisywanie
protokołów odbioru, jest ……….………………………………………………..
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej strony i nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
§5
Termin wykonania Umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w okresie od dnia jej podpisania do dnia …………………………
roku.
2. Przedmiot Umowy wykonany zostanie w podziale na następujące zadania, zgodnie ze złożoną ofertą:
a) zadanie I opracowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z SOPZ – nie dłużej niż ……………………..
dni od dnia podpisania umowy,
b) zadanie II obsługa i pomoc prawna w postępowaniu przetargowym na wyłonienie IK projektu PSIP – nie
dłużej niż ………………………… dni od dnia podpisania umowy, termin ogłoszenia postępowania wyznaczy
Zamawiający.
3. W sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 13 umowy termin wykonania niniejszej umowy
może zostać wydłużony.
§6
Procedura odbioru
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania produktów wytworzonych w poszczególnych zadaniach
realizacji umowy, w terminach określonych w § 5 umowy w postaci 3 egzemplarzy:
1) wersji papierowej,
2) na nośniku elektronicznym w formacie dokumentów DOC (zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007) i
PDF. Dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy również wszelkie użyte
w dokumentacji rysunki, wykresy i inne opracowania w postaci umożliwiającej ich edycję (wersja źródłowa), w
formatach plików: JPG minimum 300 dpi lub wmf.
2. Zamawiający w terminie 14 dni zobowiązany jest do przekazania do Wykonawcy informacji o akceptacji
lub uwag do wymienionych w § 5 ust. 2 produktów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej wersji produktów w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiającego uwag.
4. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zakończenia (odbioru) każdego z zdań, podpisania przez
Strony bez uwag Protokołu Odbioru Zadania\Końcowego zgodnie z załącznikiem nr 4 nie później niż w terminie
wynikającym z § 5.
5. W przypadku zaistnienia procedury określonej w § 6 ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 5 przekazywane Produkty
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mogą zostać dostarczone w jednym egzemplarzu, o ile nie stanowią finalnej wersji produktu.
6. Dopuszcza się możliwość powtórzenia procedury określonej § 6 ust. 2 i 3. Jeżeli procedura odbioru nie
zostanie zakończona po jednokrotnym powtórzeniu Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć
usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający może wyrazić zgodę na większą ilość powtórzeń procedury określonej w § 6 ust. 2 i 3.
§7
Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3, Wykonawcy przysługuje
ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości …………….……………………………………… PLN brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………),
z czego ……………………….. PLN (słownie: …………………………….………………………………….)
stanowi kwotę netto, natomiast ………………………… PLN (słownie: ..……………………………………)
stanowi kwotę podatku VAT.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją.
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez
zastrzeżeń przez Strony przedmiotowej umowy (załącznik nr 4 do Umowy).
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT bezpośrednio na Zamawiającego, w terminie 7
dni od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany stawki VAT łączna kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie
zwiększeniu.
7. Faktura VAT dla Zamawiającego wystawiona będzie na: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów NIP 813-33-15-014.
§8
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, ogłoszeniem, złożoną
ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,
przy uwzględnieniu najwyższej staranności i jakości, jak również z zastosowaniem zasad obowiązujących przy
realizacji Przedmiotu zamówienia, jako tzw. projektu w myśl przepisów UE, który będzie współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.
2. Pozyskiwanie informacji i danych niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem
Wykonawcy z wyjątkiem tych danych, których wyłącznym dysponentem jest Zamawiający.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń, uwag i wytycznych określonych
przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy i uwzględnienia ich przy realizacji Przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu, w tym
terminowemu, wykonaniu Przedmiotu zamówienia lub poszczególnych zadań.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pełnej informacji na temat postępów w realizacji Przedmiotu
zamówienia na każde żądanie Zamawiającego oraz zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na każde jego
żądanie – najdalej w terminie 3 (trzech) dni od daty wystąpienia z takim żądaniem – wgląd w wersje robocze
poszczególnych Produktów i na tej samej zasadzie Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu na
każde jego żądanie wersje robocze poszczególnych Produktów zapisanych na nośniku elektronicznym, w takim
stanie, w jakim opracowane są na chwilę wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany, do czasu akceptacji merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej, przez Instytucję Zarządzającą, choćby po sporządzeniu protokołu odbioru
końcowego Przedmiotu zamówienia, do wprowadzania zmian i dokonywania poprawek w Przedmiocie
zamówienia, zgodnie z uwagami i zastrzeżeniami wynikających z oceny Instytucji Zarządzającej, przekazanymi
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Wykonawcy przez Zamawiającego i we wskazanym przez Zamawiającego terminie, bez konieczności zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie Wykonawcy ustalone Umową.
7. Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić
Produkty, informacje, wyjaśnienia, uzupełnienia wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia w języku polskim.
§9
Obowiązki Zamawiającego
1. Na czas realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
a) wyznaczenia pracowników do współpracy z Wykonawcą,
b) dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy stosownie do § 7 niniejszej umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty
dotyczące Projektu PSIP jakie będą niezbędne dla wykonania Umowy a także udzieli wyjaśnień w zakresie
żądanym przez Wykonawcę.
§ 10
Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w następujących przypadkach i wysokości:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów o których mowa w § 5 i § 6 w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
c) za nieterminowe usunięcie wady opracowania w stosunku do terminów ustalonych § 15, w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury wystawionej przez Wykonawcę bądź są płatne w terminie 14
dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia lub z kwoty
zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę.
§ 11
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 Wykonawca z dniem odbioru dzieła przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów, w tym dokumentów i opracowań, które
wytworzy w trakcie realizacji dzieła.
2. Zamawiający może korzystać z praw autorskich, o których mowa powyżej, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 późniejszymi
zmianami) tj. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu tak w całości jak i w części, wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie tych dokumentów w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzanie do pamięci komputera, w tym sieci
Internet, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, tłumaczenie, przystosowywanie,
modyfikowanie.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w trakcie realizacji niniejszej umowy nie naruszy żadnych praw
własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.
4. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi
zmianami) obciążają Wykonawcę w zakresie wykonywanych przez niego zadań, w szczególności:
a) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie
naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej umowy, ich praw własności przemysłowej czy intelektualnej,
Wykonawca – w uzgodnieniu z Zamawiającym – podejmie działania zmierzające do prawomocnego odparcia tych
roszczeń lub do ich zaspokojenia.
b) w przypadku wytoczenia sporu sądowego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obrony prawnej
Zamawiającemu i do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności. W szczególności Wykonawca zobowiązuje
się do udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu.
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Działania podejmowane przez Wykonawcę wobec osób trzecich, podnoszących określone roszczenia wobec
Zamawiającego powinny być każdorazowo uprzednio konsultowane z Zamawiającym.
c) w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub
prowadzącego do pogorszenia lub powstania uszczerbku majątkowego lub w sferze dóbr osobistych
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest także naprawić poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu
szkodę w pełnej wysokości.
d) w przypadku naruszenia praw osób trzecich z tytułu korzystania z praw, o których mowa powyżej,
Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń regresowych od Wykonawcy. O każdym przypadku
wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić
Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z
korzystaniem przez Zamawiającego z dokumentacji, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
. § 12
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej (bez transzy redukcyjnej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, gdzie kwota gwarancyjna wynosi co najmniej 50 000 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt
tysięcy).
2. Jeśli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej
umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały
okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, zgodnie z niniejszą
umową. Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem polisy lub innego
dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie powinna być doręczona Zamawiającemu najpóźniej w
dniu podpisania umowy.
§ 13
Zmiany Umowy
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian
określonych w § 4 ust 6.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy:
2.1. konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy wynika z:
2.1.1. zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w osi II Cyfrowe Podkarpackie;
2.1.2. niezakończenia postępowania na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla Projektu PSIP;
2.2. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, jednakże pod warunkiem, iż
zmiana ta nie wpływa na zmianę wynagrodzenia;
2.3. w wypadku zaistnienia działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
wymogami;
2.4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację Umowy;
2.5. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego;
2.6. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym Strony przyjmują, że wiążąca dla Stron będzie
wysokość wynagrodzenia brutto wskazana w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 14
Odstąpienie od umowy
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
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publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie:
a) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac objętych Umową, przekraczającej 30 dni
w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ustęp 2,
b) braku uzyskania lub utraty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu lub
terminu wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianych do realizacji zgodnie z § 5 ustęp 2 w
wyznaczonym terminie, a to spowoduje opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu prac objętych Umową,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w tym zakresie oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kar umownych przewianych w
umowie. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie nastąpi przez złożenie pisemnego
oświadczenia, w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przyczyna uprawniająca do odstąpienia
4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących okolicznościach:
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) nakazanego przez organ publiczny zajęcia całego majątku Wykonawcy;
c) w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. W tym
wypadku wypowiedzenie wymaga uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia uchybień w
terminie nie dłuższym niż 15 dni.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę konieczny
będzie:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy- sporządzenie przez Wykonawcę
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy,
b) zabezpieczenie przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której
przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy.
§ 15
Gwarancja i rękojmia
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy

od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia, jeżeli Produkty składające się
na Przedmiot zamówienia mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikający z ich przeznaczenia (rękojmia).
2.

Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na Produkty stanowiące

Przedmiot zamówienia na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru
końcowego Przedmiotu zamówienia.
3.

W ramach gwarancji Wykonawca dokona korekty i uzupełnień Przedmiotu zamówienia wynikających z

oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu PSIP w terminie 7 (siedmiu) dni od
przekazania przez Zamawiającego informacji o takiej konieczności.
4.

Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, wedle własnego wyboru może:

1)

żądać usunięcia wad w terminie 5 (pięciu) dni od ich zgłoszenia Wykonawcy, a po bezskutecznym

upływie tego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i powierzyć usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy; Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady choćby to wymagało dodatkowych kosztów
ze strony Wykonawcy, bez względu na ich wysokość;
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2)

nie żądając usunięcia wad, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę stanowiącą 10 % wartości

zamówienia.
5.

Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Przedmiotu zamówienia po ich wykryciu.

Dokonanie odbioru Przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i
rękojmi, choćby w chwili wydania lub odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o
wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu zamówienia i Strony wyłączają stosowanie art. 563
§ 1 i 2 k.c.
§ 16
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych
pomiędzy nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową,
na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
2) Załącznik nr 2 – Ogłoszenie,
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy,
4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru Zadania\Końcowego.
4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2
egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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