Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu _______________2020 r. pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna –
Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym, posiadającą
NIP 795 – 231 – 95 - 92; oraz REGON 650900341
a:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą
Na podstawie wyniku przeprowadzonego w trybie art. 138o postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, znak sprawy ZP.271.2.5.2020 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamówienie pn Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych z zakresu
Safe City oraz opracowanie raportu i dokumentacji dobrych praktyk wypracowanych podczas części
warsztatowej w ramach projektu pn. „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji
Smart City”
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia są:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych w tematyce Smart City i Smart
Governance ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Safe City dla: pracowników Urzędu
Miejskiego w Przemyślu, grupy mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl, grupy urzędników
i mieszkańców innych miast. Przedmiotem zamówienia jest również zaplanowanie,
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w formie Boot Camp Internetu Rzeczy (IoT).
Podczas warsztatów mają zostać zdiagnozowane problemy oraz wypracowane rozwiązania
Smart City możliwe do wdrożenia na terenie miasta Przemyśla. Podczas warsztatów powinny
być wykorzystywane różne metody pobudzania dyskusji, kreatywności i generowania
pomysłów;
UWAGA:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił salę przystosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych, pozbawioną barier architektonicznych – posiadającą np.
podjazd, windę lub przeprowadził zajęcia na parterze.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił transport oraz nocleg
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy wystąpi taka
potrzeba
2) stworzenie raportu i dokumentacji dobrych praktyk wypracowanych podczas części
warsztatowej, a także przygotowanie dokumentacji:
a) Standardy inteligentnego zarządzania dla miasta Przemyśla.
b) Studium wykonalności wdrożenia koncepcji Safe City w mieście Przemyślu.
c) Przygotowanie pogłębionego audytu w obszarze Safe City.
3) zorganizowanie konferencji przedstawiającej wyniki projektu Smart City
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił salę przystosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych, pozbawioną barier architektonicznych – posiadającą np. podjazd,
windę lub przeprowadził zajęcia na parterze
2. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione usługi:
1) warsztaty dla 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu z zakresu Smart City i Smart
Governance;
2) warsztaty dla 2 grup po 15 osób (30 osób) z zakresu Smart City dla mieszkańców Gminy
Miejskiej Przemyśl;
3) warsztaty dla 15 osób z zakresu Smart City dla 15 pracowników innych JST i mieszkańców
innych miast;
4) warsztat podsumowujący dla 10 pracowników samorządowych miasta Przemyśla;
5) organizację w formie kursu Boot Camp Internetu Rzeczy dla 12 osób;
6) opracowanie standardów inteligentnego zarządzania miastem Przemyśl;
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7) studium wykonalności wdrożenie koncepcji Safe City w całym mieście Przemyślu;
8) opracowanie pogłębionego audytu w obszarze Safe City;
9) organizacja konferencji dla 150 osób, przedstawiającej wyniki projektu Smart City.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego realizowania przedmiotu umowy
wg Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu oraz niniejszej umowy, oraz zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§2
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dbać o wysoką jakość wykonania usługi.
2. Wykonawca zapewnia dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym, który posiada
odpowiedne kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje do wykonania niniejszej umowy, w tym:
1) ekspertem z zakresu wdrażania idei zrównoważonego miasta inteligentnego - ………………..
2) ekspertem z zakresu bezpieczeństwa - ………………………………………
3) ekspertem z zakresu Internetu rzeczy - ………………………………………
4) ekspertem z zakresu systemów informatycznych - ………………………….
5) ekspertem z zakresu transportu i mobilności - ………………………………
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy poprzez
wizytację warsztatów bez konieczności powiadamiania Wykonawcy.
4. Odbiór przedmiotu zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzając odbiór w postaci pisemnego
protokołu odbioru z oświadczeniem Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez zastrzeżeń czy też
zgłasza zastrzeżenia wraz z ich opisem, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego
z zastrzeżeniem skutków wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
7. Wykonawca upoważnia _____________________ (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) do
uczestniczenia z ramienia Wykonawcy w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym przedmiotu
zamówienia.
8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są:
1) Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych tel.:
_______ e-mail: __________ ;
2) Rafał Porada – Kierownik Biura Informatycznego, tel.: _________, e-mail: ____________
9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian osób określonych
w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcje
określone w ust. 1 spełniają co najmniej wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.
11. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i nie wymaga
to zmiany zapisów umowy.
12. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, w tym
także adresu e – mail lub numeru telefonu.
13. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 12 zlecenia lub korespondencję
dostarczoną pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.
14. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania zleconej pracy,
wyrządzone szkody osobom trzecim oraz we własnym zakresie powinien przestrzegać przepisów
BHP.
§3
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową
realizację tego zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ________________________
3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
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o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy
pomocy Podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
§4
Termin wykonania umowy
Terminy realizacji poszczególnych usług przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej umowy tj.:
Lp.
1.

USŁUGA

TERMIN REALIZACJI

6.

Warsztaty dla 20 pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu z zakresu Smart
City i Smart Governance
Warsztaty dla 2 grup po 15 osób (30 osób) z zakresu Smart City dla
mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl
Warsztaty dla 15 osób z zakresu Smart City dla 15 pracowników innych JST
i mieszkańców innych miast
Warsztat podsumowujący dla 10 pracowników samorządowych miasta
Przemyśla
Organizacja w formie kursu Boot Camp Internetu Rzeczy dla 12 osób
Opracowanie standardów inteligentnego zarządzania miastem Przemyśl

7.

Studium wykonalności wdrożenie koncepcji Safe City w całym mieście Przemyślu

8.

Opracowanie pogłębionego audytu w obszarze Safe City

9.

Organizacja konferencji dla 150 osób, przedstawiającej wyniki projektu Smart
City w Przemyślu

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

1.

do 31 sierpnia 2020 roku
do 31 sierpnia 2020 roku
do 30 listopada 2020 roku
do 31 stycznia 2021 roku
do 31 stycznia 2021 roku
od 1 stycznia 2021 roku do
30 czerwca 2021 rok
od 1 stycznia 2021 roku do
30 czerwca 2021 roku
od 1 stycznia 2021 roku do
30 czerwca 2021 roku
1 października 2021 roku do
3 grudnia 2021 roku

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, stanowi wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
_________ zł netto, (słownie: ________________________________________________),
_________ zł brutto, (słownie: ______________________________________________),
__________________________ zł kwota podatku VAT.
Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, w tym ewentualne koszty
transportu uczestników warsztatów i konferencji, koszty noclegów oraz zapewnienia posiłków, nie
podlega negocjacjom i jest ostateczna w okresie obowiązywania umowy.
Potwierdzeniem wykonania usług będących przedmiotem zamówienia będą protokoły odbioru.
Zamawiający będzie dokonywał zapłat za wykonane usługi (wg cen w Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy) przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za
zrealizowany przedmiot zamówienia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT
wystawianych za poszczególne usługi przedmiotu zamówienia oraz po protokolarnym odbiorze
wykonanej usługi.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku
rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na
jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”.
Środki na realizację zobowiązań finansowych zostały ujęte w budżecie Miasta Przemyśla w:
1) Dziale 750 Rozdziale 75095 § 4308,
2) Dziale 750 Rozdziale 75095 § 4309.
§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne z tytułu:
1) za każdy dzień zwłoki w realizacji poszczególnych usług przedmiotu zamówienia, w odniesieniu
do terminów określonych w § 4, wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 500 zł;
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2) za nieuprawnioną zmianę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, (o których mowa w § 2
ust. 2) lub za przeprowadzenie zajęć przez osobę nieuprawnioną w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy;
3) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto za całość umowy.
Naliczone kary, o których mowa w ust. 1, będą potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
W przypadku nie wystawienia faktury, (co uniemożliwi potrącenie naliczonych kar) Wykonawca
zostanie wezwany do zapłaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego.
Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§7
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, zmian cen
jednostkowych brutto w szczególności w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulega wynagrodzenie
brutto bez możliwości zmiany wynagrodzenia netto);
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają
bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu
zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które
mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni
Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony
i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie nowych przepisów. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej
kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić
Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji
Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny ofertowej
w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach
niniejszego paragrafu.
W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zawsze może
zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych
wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie
Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania.
Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla
doręczeń pism dla Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego w sprawie jest ostateczne i wiążące dla
Wykonawcy.
Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów,
o których mowa w ust. 1 posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni od dnia
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek
o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian przepisów.
Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Banku
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez
Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę
wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu.
Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie
ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych
przepisów prawa, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów/harmonogramu wykonania przedmiotu umowy
określonych w §4, spowodowanych działaniem siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych
okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo
zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku,
należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można
uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego
nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie
w szczególności występowanie stanu epidemicznego, pożar, powódź, silne wiatry lub inne zdarzenie
związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie przedmiotu
zamówienia – o okres uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.
Po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 10, opóźniających wykonywanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające
zaistnienie zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz
potwierdzające długość okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.
Dowodami mogą być w szczególności:
1) dokumentacja fotograficzna;
2) pisma/komunikaty właściwych organów;
3) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy;
4) oświadczenia Wykonawcy.
Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu
zamówienia Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia.
Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okres,
działania siły wyższej.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10, Zamawiający po rozpatrzeniu
wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych może wydłużyć termin
wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy
z przyczyn niezależnych od stron niniejszej umowy, nie będzie możliwe wykonanie w formie
stacjonarnej usług/i nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 9 wymienionych w pkt 1) Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, i zastąpione zostaną usługą
w formie zdalnej – wówczas w związku z niezrealizowaniem całego zakresu usług/i, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wydatki na:
1) wynajem sali;
2) catering;
3) nocleg uczestników
- których ceny jednostkowe przewidziano w ofercie i umowie.
Zamawiający dopuszcza wykonanie w formie zdalnej usług wymienionych w ust. 17 z zastrzeżeniem
zachowania nw. warunków:
1) Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów/konferencji dostęp do platformy umożliwiającej
wykonanie usług w formie zdalnej:
a) z użyciem dźwięku i obrazu oraz zdalnego udostępniania ekranu zarówno przez ekspertów,
jak i uczestników warsztatów/konferencji,
b) pracy w grupach i podgrupach warsztatowych tzw. pokojach/kanałach online,
c) umożliwiając przesyłanie wiadomości tekstowych oraz wymianę informacji poprzez
wbudowany w aplikacji komunikator/czat wraz z obsługą przesyłania załączników;
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19.

20.
21.

1.

2.

2) platforma do zdalnego wykonania usług zapewni możliwość korzystania z niej
z wykorzystaniem:
a) urządzeń mobilnych (tablet telefon),
b) komputerów stacjonarnych i przenośnych,
c) alternatywnej możliwości dołączenia uczestnika do grupy warsztatowej/konferencji poprzez
połączenie telefoniczne np. w przypadku wystąpienia przeszkód korzystania z platformy
w sposób podstawowy online;
3) Wykonawca zapewni nieodpłatnie licencje do platformy pozwalającej na realizację usług
w formie zdalnej dla wszystkich uczestników warsztatów/konferencji ze strony Zamawiającego;
4) Wykonawca przekaże zamawiającemu niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z platformy
do realizacji usług;
5) Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów/konferencji telefonicznie lub przez e-mail
niezbędne wsparcie techniczne;
6) Wykonawca każdorazowo przed zaplanowanym warsztatem/konferencją zobowiązany będzie
do przeprowadzenia tzw. połączenia testowego pozwalającego sprawdzić gotowość wszystkich
funkcji platformy do realizacji usługi;
7) Wykonawca przygotuje uczestnikom warsztatów/konferencji niezbędne materiały, które
zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail przed
terminem zaplanowanej usługi. Zamawiający dostarczy materiały uczestnikom w formie
elektronicznej;
8) Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z rozwiązań autorskich Wykonawcy, jak
również z innych platform dedykowanych do przeprowadzania spotkań w formie zdalnej pod
warunkiem, że Zamawiający nie będzie ponosił w związku z tym dodatkowych kosztów;
9) Zamawiający dopuszcza korzystanie podczas warsztatów/konferencji z innych dodatkowych
narzędzi online pozwalających na zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania
zarówno raportów, jak i katalogu dobrych praktyk.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadań wymienionych w pkt III Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji usługi wymienionej w §4
w wierszu nr 9 Tabeli tj.: „Organizację konferencji dla 150 osób, przedstawiającej wyniki projektu
Smart City w Przemyślu” – odpowiednio o okres, o który zostanie wydłużony termin realizacji zadań
wymienionych w pkt III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jednakże nie później niż do
31 grudnia 2022r.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o zmianie terminu realizacji
przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 19.
Wszystkie zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą zostać wprowadzone
wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
§8
Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w szczególności Opracowania
standardów inteligentnego zarządzania miastem Przemyśl, Studium wykonalności wdrożenie koncepcji
Safe City w całym mieście Przemyślu, Opracowania pogłębionego audytu w obszarze Safe City.
Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania
i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi działami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony
praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania
umowy techniką;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie,
w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką
(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flach, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a także
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
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korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń);
udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia wad;
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich –
dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich.
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy;
2) zaprzestania działalności Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
3. Przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 2 upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o roszczenie
wynikające z kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie
na piśmie.
2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę
roszczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego wraz
z aktami wykonawczymi.
6. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie
pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
7. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 11
Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) Formularz ofertowy wraz z załącznikami
4)
5)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

____________________

_____________________
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