Załącznik nr 7 do SIWZ
Umowa NR …………………
zawarta w dniu ............................ we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn.
zm.) pomiędzy:
Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław, NIP 897-1283-551,
reprezentowaną
przez
...........................................................................
w Biurze Zrównoważonej Mobilności działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ........
Prezydenta Wrocławia z dnia .......................,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,
a
........................................................................................
reprezentowanym
przez
.................................................................................. na podstawie pełnomocnictwa
z dnia .......................,
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nieograniczonego na wykonanie
zamówienia pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, w
trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP/PN/8/2018/BZM) zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw 2017 r., poz. 1579
t.j. z późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do przygotowania, przeprowadzenia
i opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, zwane w dalszej
części umowy przedmiotem umowy lub PZMM.

2.

Wykonawca przygotuje, przeprowadzi i opracuje PZMM, uwzględniając wszystkie
wytyczne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącego wykonania Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3.

Celem PZMM jest poprawa jakości przemieszczania się w obszarze miasta Wrocławia
oraz mobilności poprzez ukierunkowanie na zrównoważony i zintegrowany rozwój
wszystkich środków transportu we Wrocławiu oraz najbliższym otoczeniu.

4.

Zamówienie obejmować będzie 5 działań (zwanych w umowie zamiennie „Produktami”)
w ramach realizacji których należy wykonać:
1) Działanie I:
a) wykonanie diagnozy
b) przeprowadzenie badań ankietowych
2) Działanie II – przeprowadzenie kompleksowego procesu partycypacyjnego w
podziale na etapy :
a)

Etap 1 – wstępne konsultacje społeczne

b)

Etap 2 – konsultacje społeczne w trakcie sporządzenia dokumentu PZMM

c)

Etap 3 – konsultacje społeczne projektu dokumentu PZMM

3) Działanie III - opracowanie projektu dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla Wrocławia
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4) Działanie IV – przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wraz z opracowaniem ostatecznej wersji dokumentu PZMM oraz Prognozy
oddziaływania na środowisko
5) Działanie V – działania promocyjne dotyczące procesu opracowania PZMM oraz
samego dokumentu PZMM
Szczegółowy opis prac do zrealizowania w ramach każdego z Działań, określony jest
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§2
Terminy realizacji
1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy od dnia
podpisania niniejszej umowy w ciągu 160 dni roboczych, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania wszystkich etapów przedmiotu umowy ustalonych w Umowie
i szczegółowym harmonogramie terminów.
2. Za zakończenie każdego z Działań wymienionych w § 1 ust. 4 uznaje się przekazanie
przez Wykonawcę Zamawiającemu Produktu w formie opisanej w Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego Produktu
dotyczącego
danego Działania poprzez podpisanie protokołu odbioru tego Produktu.
3. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy uznaje się podpisanie przez obie Strony
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia po zakończeniu Działania IV oraz prac w
ramach Działania V.

§3
Obowiązki Wykonawcy
1.

Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych działań określonych w zakresie
zamówienia PZMM zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z
Zamawiającym w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze (od momentu przekazania harmonogramu)
na przekazanie uwag. Wykonawca dokona poprawek w nieprzekraczalnym terminie 2
dni roboczych od daty przekazania uwag przez Zamawiającego. Za zgodą obu Stron
możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie.

2.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich
działań wymienionych w § 1 ust. 4 w oparciu o dokumentację przetargową.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością,
najlepszymi branżowymi standardami i zasadami najlepszej wiedzy fachowej przyjętymi
w prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z uwzględnieniem norm wynikających z przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych.

4.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał
dla skutecznego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

5.

Wykonawca oświadcza, że pozyska wszystkie niezbędne zgody przewidziane prawem
polskim i europejskim na przeprowadzenie badania oraz konsultacji społecznych
zleconych przez Zamawiającego.
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6.

W trakcie trwania niniejszej umowy, w tym zarówno w okresie przygotowywania badań,
ich trwania oraz opracowywania wyników oraz opracowywania projektu PZMM,
Wykonawca zobowiązany jest do regularnego organizowania spotkań roboczych
z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego. Terminy spotkań będą ustalane na
bieżąco z Zamawiającym. Spotkania te odbywać się będą w siedzibie
Zamawiającego.

7.

Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy dostarczy dokument potwierdzający,
że Wykonawca wykonuje na rzecz Gminy przedmiot umowy w celu umożliwienia
pozyskania niezbędnych danych.

8.

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdym czasie zobowiązany
jest uwzględniać wskazówki, wymagania i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego
w trybie roboczym w terminie przez niego wskazanym.

9.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy ani jej części osobom
trzecim bez zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania osób, którymi posługuje
się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada jak za swoje własne.

10. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia w każdej jego
fazie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania opracowanych dotychczas materiałów
i dokumentów na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

§4
Personel
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
i każdego podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności związane
z realizacją przedmiotu umowy polegające na kierowaniu projektem, t.j. kierownika
projektu i osoby zastępującej kierownika.
2. Za osobę zastępującą kierownika projektu uważa się osobę, która w przypadku
nieobecności kierownika przejmuje jego obowiązki.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy, wobec
każdego podwykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę i każdego
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów.
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4. Oświadczenia i dokumenty oraz wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.
5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie,
o którym mowa w ust. 4, albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia
potwierdzają brak wymaganego zawarcia stosunku pracy z osobami wymienionymi
w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony:
1) do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek
(również w przypadku wystąpienia takiej sytuacji u podwykonawcy),
2) do odstąpienia od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wszystkich osób, co do których
przewidziany jest taki obowiązek i udokumentowania tego faktu w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, z zagrożeniem,
że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od Umowy.
6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w związku z niewykazaniem zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę osób, co do których przewidziany jest taki obowiązek, trwa
do upływu terminu na jaki została zawarta Umowa.
7. Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie należytego wykonania
i nie zmieniają charakteru Umowy jako umowy o świadczenie usług.

Umowy

§5
Odbiór przedmiotu umowy
1.

Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
przedstawił

następujące

raporty

i

opracowania

w

terminach

wyznaczonych

w

harmonogramie, o którym mowa w § 3:
1) Raport 1 -

z realizacji zamówienia dotyczącego przeprowadzenia uzupełniających

badań ankietowych;
2) Opracowanie - Diagnoza stanu istniejącego oraz sytuacji mobilnościowej
Wrocławia
3) Raport 2 – z realizacji Etapu 1 konsultacji społecznych
4) Raport 3 – z realizacji Etapu 2 konsultacji społecznych
5) Raport 4 – z realizacji Etapu 3 konsultacji społecznych
6) Raport 5 – raport z przeprowadzonych działań promocyjnych dotyczących procesu

opracowania PZMM
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7) Opracowanie - Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Wrocławia
przygotowany do konsultacji społecznych
8) Opracowanie - Ostateczna wersja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Wrocławia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2.

Zamawiający wymaga, aby raporty i opracowania, o których mowa w ust. 1
Wykonawca przekazał w formie drukowanej (3 egzemplarze) oraz w formie
elektronicznej, nagranej na CD-ROM, DVD lub na pendrive, w formie plików w
standardzie programu:
- Microsoft Office Word dla wersji: min. Word 2003 - max Word 2007;
- Microsoft Office Excel dla wersji: min. Excel 2003 – max. Excel 2007;
- Portable Document Format (typ MIME: aplication/pdf);
- Microsoft Office PowerPoint dla wersji: min. Powerpoint 2003 - max. Powerpoint
2007;

3.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, żeby:
1) Raport 1 zawierał bazę danych z wynikami uzupełniających badań ankietowych
w wersji numerycznej, opracowaną w sposób umożliwiający Zamawiającemu
przeglądanie wyników, zestawień tabelarycznych i rysunków. Wszystkie wyniki
badań ruchu przekazane zostały w formie elektronicznej nagranej na CD-ROM, DVD
lub na pendrive, w formie plików bazy danych w formacie:
- Microsoft Office Access w wersji 9.0 (Access 2000 lub nowszej);
- MS SQL Server wersja max. 2014,
- Microsoft Office Excel dla wersji: min. Excel 2003 - max. Excel 2007;
lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
2) wszelkie dane przestrzenne zostały zapisane również w formacie umożliwiającym
ich edycję w programie ArcGis 10.

4.

Odbiory przedmiotu umowy nastąpią w siedzibie Zamawiającego na podstawie
1) protokołu odbioru produktów wymaganych dla zrealizowania poszczególnych działań
2) przedmiotu zamówienia zatwierdzonego przez Zamawiającego, nie później niż w
dniu wynikającym z Umowy.

5.

Zamawiający odmówi przeprowadzenia odbioru, jeżeli przedmiot umowy w części lub
w całości nie został wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

6.

Zamawiający ma prawo do zgłaszania do Wykonawcy zastrzeżeń do Diagnozy i
Raportu 1, 2 i 3 w okresie 5 dni roboczych od dnia ich dostarczenia oraz do Raportu 4,
PZMM i Prognozy w okresie 8 dni roboczych od dnia ich dostarczenia. Zastrzeżenia nie
mogą wykraczać poza przedmiot niniejszej umowy.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia i uzupełnienia Diagnozy i Raportu 1, 2 i 3
w okresie 3 dni roboczych oraz do Raportu 4, PZMM i Prognozy w okresie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego zastrzeżeń. Niezgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeżeń w terminie ustalonym powyżej równoznaczne jest z
ich akceptacją.

8.

Zaakceptowanie raportów i dokumentów potwierdzone zostanie protokołem odbioru
podpisanym przez obie Strony i będzie równoznaczne z przyjęciem wykonania
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zamówienia jako prawidłowo zrealizowanego.
9.

W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru produktów wymaganych w zakresie każdego
Działania z osobna i ostatecznie przedmiotu umowy wad możliwych do usunięcia,
Wykonawca jest zobowiązany wady te na koszt własny usunąć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, istnienia niemożliwych do usunięcia wad,
które uniemożliwiają realizację zadania zgodnie z jego oczekiwanym rezultatem,
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy w zadanym zakresie
po raz drugi, na koszt Wykonawcy, wyznaczając odpowiedni termin.
11. W razie niepodjęcia przez Wykonawcę usunięcia wady na warunkach określonych
w ust. 8 i ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia
wykonania zadania innym podmiotom na koszt Wykonawcy bez powtórnego
zawiadamiania.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw
majątkowych, o których mowa w § 7, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie netto
w wysokości ………………….…………………. (słownie …………………………………………….……………),
stawka VAT ………………….…………………. (słownie …………………………………………….……………),
brutto ………………….…………………. (słownie …………………………………………….……………).

2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie wykonania niniejszej umowy.

3.

Jeżeli w trakcie trwania Umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, Strony zgodnie
postanawiają, że w rozliczeniach będą stosowały stawkę obowiązującą w dniu
wystawienia faktury.

4.

Zamawiający przewiduje wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w dwóch transzach:
1) pierwszej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany, do której
wystawienia podstawą jest protokół odbioru produktów wymaganych dla
zrealizowania Działania I według § 1 ust. 4 pkt 1, i Działania II (Etap 1) według
§ 1 ust. 4 pkt 2 lit. a.
2) drugiej w wysokości 70% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany, do której
wystawienia podstawą jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru przedmiotu
zamówienia po zakończeniu Działania II (Etap 2 i 3), Działania III, Działania IV i V
według § 1 ust. 4 pkt. 2, lit b i c, pkt 4, i 5, zatwierdzony przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.

5.

Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.
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6.

Zadanie jest ujęte w Uchwale nr .......... z dnia ....................... w sprawie WPF
w Załączniku nr 2 poz. ..........

§7
Przeniesienie praw autorskich majątkowych
2. Całość autorskich praw majątkowych do dzieła powstałego w wyniku realizacji niniejszej
umowy na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 pkt. 1-3 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 880, t.j. z późn. zm.), a w szczególności:
1) utrwalenie,
2) digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera,
3) sporządzenie wydruku komputerowego,
4) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej, wprowadzenie do obrotu,
5) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej
i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań,
przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także
zezwolenie Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego na podstawie zapisów niniejszej umowy.
2.

Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca składa oświadczenie,
że przysługują mu do przedmiotu umowy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
majątkowe oraz, że przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami
i prawami osób trzecich.

3.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nastąpi z chwilą
zapłaty wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

4.

Wykonawcy
nie
przysługuje
odrębne
wynagrodzenie
za
korzystanie
przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych na każdym odrębnym polu
eksploatacji, z tytułu udzielonych licencji i wykonania praw zależnych.

5.

Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe o których mowa w ust. 1
na osoby trzecie. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

6.

Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystania dokumentacji dla potrzeb
realizacji przyszłych zleceń.

7.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy autorskich
praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych
w § 1 niniejszej umowy w stanie wolnym od wad, w tym wad prawnych.

8.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku
z wykonywaniem zamówienia.

9.

Strony zgodnie stwierdzają, że dzieło
autorskiego i jest chronione tym prawem.

objęte
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Umową

jest

przedmiotem

prawa

§8
Klauzula poufności
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
uzyskanych w związku w wykonaniem przedmiotu umowy oraz do nieudostępniania
osobom trzecim przekazanych mu materiałów i dokumentów.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania i nierozpowszechniania bez zgody
Zamawiającego dokumentów, materiałów lub informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że zobowiązał osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób
ze strony Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy do stosowania postanowień
ust. 1 i 2.

4.

Ustalenia zawarte w ust. 1, 2 i 3 obowiązują do czasu utraty przez informacje poufne
wartości gospodarczych, ale nie krócej niż przez 5 lat po wygaśnięciu, wypowiedzeniu
lub odstąpieniu od niniejszej umowy. W odniesieniu do danych osobowych ustalenia
zawarte w ust. 1, 2 i 3 obowiązują zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.

5.

Wszystkie materiały związane z wykonywaniem niniejszej umowy a zawierające
informacje dotyczące Zamawiającego są i pozostaną własnością Zamawiającego.
W momencie zakończenia wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego zwrotu wszystkich materiałów oraz ich kopii przekazanych mu
przez Zamawiającego w celu wykonania umowy.

6.

Wykonawca
zobowiązuje
się
na
potrzeby
wykonania
niniejszej
umowy
do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922, t.j. z późn. zm.).

§9
Kary umowne
1.

W przypadku niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania Umowy,
Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z Działań określonych w Umowie z
przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 0,25 % kwoty całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2) za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 25% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1.

2.

W przypadku niezgodnego z zapisami § 8 ust. 1, 2 lub 3 ujawnienia przez Wykonawcę
poufnych informacji uzyskanych w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu jednorazowo kary umownej
w wysokości 30 % kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1.

3.

Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z całkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy i kumulować kary umowne wymienione w § 9 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 5.
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Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wartości
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

przewyższającego

karę

umowną

§ 10
Wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
1.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w przypadku
o wystąpieniu istotnych uchybień w realizacji Umowy.

2.

Uchybienia określone
przypadków:

w

ust.

1

mogą

w

szczególności

powzięcia
dotyczyć

wiadomości

następujących

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy,
2) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków i terminów określonych w Umowie
i harmonogramie,
3) Zamawiający powziął informacje o postępowaniu Wykonawcy, które może narazić
Zamawiającego na stratę materialną lub finansową,
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzył wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej,
5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
wynikającymi z treści złożonej oferty lub metodologią określoną w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) albo wykonuje wadliwie przedmiot
umowy.
3.

Uprawnienie Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy powinno być w każdym wyżej
wymienionym przypadku poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia
uchybień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni
robocze od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem wypowiedzenia Umowy
przez Zamawiającego. Z dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
Wykonawca ma obowiązek wstrzymać realizację dalszej części przedmiotu umowy.

4.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Wykonawcy
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. odstąpienie od Umowy może
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać
tylko wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanej części Umowy.

5.

Wypowiedzenie Umowy następuje za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia,
natomiast odstąpienie od Umowy następuje w trybie natychmiastowym.

6.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie
powstało na skutek siły wyższej.
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7.

Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności zewnętrzne, które pomimo
zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie,
nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec
bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.

§ 11
Osoby do kontaktu
1.

Do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem Umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………….…………………………………….,
…………………..…………………………………………………………....,
2) ze strony Wykonawcy:

kierownik projektu ……………………………………………………….,
osoba zastępująca kierownika.……………………………..……..

2.

Za oficjalną korespondencję między Stronami Umowy uznaje się: poleconą przesyłkę
pocztową, przekaz faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście (za potwierdzeniem
doręczenia).

§ 12
Publikacja w Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia
1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż dotyczące go dane, w tym dane
osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data Umowy, jej przedmiot, numer, data
obowiązywania oraz wartość Umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędowym
Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego Wrocławia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione w trybie i na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z zasadami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 13
Zmiany do umowy
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych
warunkach:
1) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
2) w przypadku zmian osób przeznaczonych do realizacji Umowy, które zostały
wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz w zakresie kryteriów oceny ofert), pod warunkiem, że nowa osoba będzie
posiadała nie mniejsze wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niż osoba
zastępowana,
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3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy
obniży to koszty realizacji zadania albo skróci czas realizacji).
2.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

administracyjno-organizacyjną

Umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.
3.

Zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł skutecznie na
rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej
w Umowie „Zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 6 ust. 1, czyli kwotę: ………………….…………………. złotych (słownie:
…………………………………………….…………… złotych) w formie ……….............
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w terminie 30 dni po wykonaniu przedmiotu
umowy i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, co zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia po zakończeniu Etapu VI.
4. Wykonawca
oświadcza,
że
wyraża
zgodę
na
bezpośrednie
potrącenie
przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający
zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) oraz kopia oferty Wykonawcy (Załącznik
nr 2) stanowią integralną część przedmiotowej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze wzajemnych uzgodnień, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu
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w tym trybie w terminie 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy
prawnej
prowadzonej
działalności
gospodarczej,
o
wszczęciu
postępowania
upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów
zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania Umowy.
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy
Umowa została sprawdzona pod względem
legalności, celowości i gospodarności

Zamawiający

Wykonawca

Dział

Rozdz.

Symbol jednostki

Nr zadania

Paragraf

600

60095

JUZ-67

BZM/B/01

4300/999
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3

egzemplarze

