UMOWA NR
…………………………..
zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy
Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27, 70-561 Szczecin,
REGON 000276860, NIP 851-00-13-721,
reprezentowanym przez Lecha Karwowskiego – Dyrektora,
zwanym dalej Zamawiający,
a
………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do świadczenia usług związanych
z doradztwem z zakresu pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 (oś priorytetowa VIII) oraz przygotowaniem dokumentacji
aplikacyjnej na realizację zadania w ramach ww. programu pod roboczą nazwą „Przebudowa i
remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca w
ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu
Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze,
digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów
Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”
a w szczególności:
1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujące czynności:
1)
2)

Opracowanie studium wykonalności do projektu oraz ,
Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz kompletem pozostałych wymaganych
załączników,
2. Ponadto do zadań Wykonawcy należy również:
1)
Doradztwo w sprawach proceduralnych związanych z aplikowaniem o środki finansowe z
PO IiŚ,
2)
Poprawa, uzupełnianie, składania ewentualnych wyjaśnień do dokumentów wskazanych
w ust. 1 pkt 1) i 2) na żądanie Instytucji Wdrażającej PO IiS podczas procedury oceny
złożonych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
3)
Opracowywania projektów korespondencji z Instytucją Wdrażająca PO IiŚ w zakresie
odpowiedzi na otrzymane zapytania,
4)
Udział w spotkaniach i naradach wewnętrznych oraz konsultacjach zewnętrznych
związanych z fazą przygotowawczą projektu celem wypracowania rozwiązań korzystnych
dla Muzeum w zakresie realizowania i finansowania zadania,
5)
Sygnalizowanie potencjalnych lub faktycznych zagrożeń związanych z pokryciem
finansowym inwestycji lub naruszeniem wytycznych wskazanych w PO IiŚ.
3. Opracowane dokumenty muszą odpowiadać wymogom określonym w:
1)
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,Oś priorytetowa
VIII,
2)
wytycznych określonych przez Instytucję Wdrażającą PO IiŚ,
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3)

powszechnie obowiązujących przepisach zarówno krajowych jak i unijnych, których
zakres obowiązywania dotyczy realizacji przedmiotowego projektu
§2

1.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich niezbędnych do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia informacji znajdujących się w jego posiadaniu
i udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień. W ramach udostępniania informacji Zamawiający
zapewni kontakt z zespołem pracowników Muzeum Narodowego w Szczecinie opracowującym
zadanie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania
Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu umowy w tym do odbioru przedmiotu umowy są:
1) ………………………………………………….
2) ………………………………………………….
4.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu umowy w tym do przekazania przedmiotu umowy są:
……………………………………………..
§3
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1)
i 2) w terminie do 28.04.2017r,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań określonych w § 1 ust. 2, pkt 2) i 3) na
żądanie Zamawiającego – w terminie wynikającym ze wskazań ww. programu operacyjnego,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania pozostałych zadań przedmiotu umowy
określonych w § 1 ust. 2 w terminach wzajemnie uzgodnionych, wynikających wynikającym ze
wskazań ww. programu operacyjnego, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych od daty otrzymania
informacji od Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawiać w formie pisemnej
wyjaśnienia na temat postępu prac nad realizacją usługi.
Odbiór dokumentów określonych w § 1 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich
przekazania. Odbiór nastąpi w formie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez
osoby wskazane w § 2 ust. 3 umowy.
Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia obiektywnych
okoliczności, które uniemożliwią stronom umowy ich dotrzymanie. Określenie nowych
terminów nastąpi w formie aneksu do umowy.
Wskazane powyżej terminy obejmują również dostarczenie sporządzonych dokumentów do
siedziby Zamawiającego.
§4

1.

2.

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
łączną kwotę obejmującą wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w wysokości:
………………. zł (słownie: …………………………… zł) + VAT.
Na kwotę wynagrodzenia składa się:
1) Wynagrodzenie za opracowanie studium wykonalności do projektu w wysokości:
………………………… zł, wymagalne po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego tej części
przedmiotu zamówienia.
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2)

3.

4.
5.

Wynagrodzenie za opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z pozostałymi załącznikami
oraz za wykonanie pozostałych czynności określonych w par. 1 ust. 2 w wysokości
……………………….. zł wymagalne nie wcześniej niż po zakończeniu weryfikacji wniosku przez
Instytucję Wdrażającą PO IiŚ
Każda z części wynagrodzenia będzie płatna po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

§5
1.

2.

Wykonawca, jego podwykonawcy oraz personel któregokolwiek z nich, zobowiązuje się, że nie
będzie ujawniał ani wykorzystywał dla innych celów niż przewidziane niniejszą umową
informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem przedmiotu umowy
w okresie jej obowiązywania, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w całości
automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia przedmiotowych praw mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa
w § 4 ust. 1 umowy. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przekazane dokumenty
w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych oraz w trakcje swojej
statutowej działalności.

§6
1.

2.

3.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
1)
Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
lub przerwał ich wykonywanie,
2)
Jeżeli Wykonawca pomimo ukarania karą, o której mowa w § 7 ust. 1 nie wypełnia
należycie swych obowiązków,
3)
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Strony za ich obustronną zgodą mogą rozwiązać umowę. Umowa może również zostać przez
Zamawiającego rozwiązana w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie będzie
wywiązywał się z realizacji jej treści, a w szczególności z terminu wykonania usługi i jakości
dostarczonych dokumentów.
W wypadkach wskazanych w ust. 2 strony dokonają rozliczenia za czynności wykonane
w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy.
§7
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1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

W razie niedotrzymania terminów wskazanych w § 3 ust. 1-3 oraz ust. 4 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
należnego z tytułu wykonania elementu zamówienia, którego dotyczy zwłoka.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy ogółem brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia
ewentualne kary umowne.
§8
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy:
1)
Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności,
których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy.
2)
Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian
stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, czy też innych okoliczności które będą
skutkować np. brakiem możliwości dotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy.
3)
W takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar
wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych
okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian
w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności
art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
§9
Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są
w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
2)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.),

4

3)

2.
3.
4.

ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity
Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….
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