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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

Projekt 

UMOWY O DZIEŁO Nr ZW-I.273.        .2022 

zawartej w dniu ..................................................2022 roku 

pomiędzy 

Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,  

NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………..………….………………………………………………………… 

 

2. ………………………...........……………………………………………………………………. 
 

 zwanym „Zamawiającym”, 

a 

....................................................................., 

reprezentowaną przez: 

…………………….. – ………………………., 

zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. 

zaś wspólnie zwanymi „Stronami”. 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamównienia publicznego 

w trybie podstawowym (nr sprawy ZW-I.272.73.2022) na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ustawy, o której mowa w ust. 1.     

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu 

interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i 

drogową regionu”, zwane dalej Zadaniem. 
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2. Wykonawca zrealizuje Zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ofertą 

wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

3. Zadanie zostanie wykonane w terminie 28 tygodni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem 

ust. 4.  

4.  Zadanie będzie realizowane w następujących  etapach: 

1) Etap 1 polegać będzie na opracowaniu raportu metodologicznego. Wykonawca  

w pierwszej kolejności, tj. w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi  

do konsultacji, projekt raportu metodologicznego w formie elektronicznej. W terminie 5 

tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu 

metodologicznego w wersji elektronicznej. Zatwierdzona przez Zamawiającego 

ostateczna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana w wersji papierowej  

(2 egzemplarze) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz).  

2) Etap 2 polegać będzie na sporządzeniu raportu końcowego. W terminie do 16 tygodni od 

daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu 

końcowego w formie elektronicznej. Zamawiający przeprowadzi konsultacje raportu 

końcowego, a przed terminem przekazania ostatecznej wersji raportu Wykonawca 

przeprowadzi warsztat ewaluacyjny. Ostateczna wersja zostanie sporządzona przez 

Wykonawcę w terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy i przekazana 

Zamawiającemu w formie elektronicznej. Po podpisaniu protokołu odbioru raport 

zostanie również przekazany w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku 

elektornicznym (1 egzemplarz). 

3) Etap 3 polegający na sporządzeniu infografiki/dashboardu. W terminie do 1 tygodnia od 

daty podpisania protokołu odbioru raportu końcowego stanowiącego etap 2 Zadania, 

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy infografikę/dashboard w formie elektronicznej. 

Projekty zostaną skonsultowane z Zamawiającym w terminie 2 tygodni od daty podpisania 

protokołu odbioru raportu końcowego. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji 

Wykonawca przekaże infografikę/dashboard na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz). 

4) Etap 4 polegający na przeprowadzeniu prezentacji wyników badania na 1 lub 2 

spotkaniach. Wykonawca przeprowadzi prezentacje w przeciągu 7 tygodni od daty 

podpisania protokołu odbioru raportu końcowego, w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem prezentacji Wykonawca prześle w 

formie elektronicznej projekt prezentacji w programie Power Point lub innym 

uzgodnionym z Zamawiającym. Istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji w 

formie off-line lub on-line po uzgodnieniu takiej formy z Zamawiającym, tj. z 

wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ ClickMeeting / Microsoft Teams i innych 

w zależności od preferencji Zamawiającego. Liczba prezentacji w ww. trybie może zostać 

zmniejszona do jednej ze względu na możliwość jednoczesnego uczestniczenia większej 
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liczby osób w jednym czasie. O terminie i formie prezentacji Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę na 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Kwota wynagrodzenia 

określona w § 4 ust. 1 obejmuje również koszty Wykonawcy związane z udziałem w tych 

prezentacjach i może zostać pomniejszona w przypadku zmniejszenia liczby prezentacji 

zgodnie z § 4 ust. 2. 

5. Za dni robocze strony uznają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

§ 3 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania poszczególnych etapów Zadania, o których 

mowa w § 2 ust. 4 pkt 1), 2) zostaną sporządzone protokoły odbioru Zadania, podpisane 

przez przedstawiciela Wykonawcy i Komisję Odbioru składającą się z trzech upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w składzie: 

1) …………………………… , 

2) …………………………… , 

3) …………………………… . 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce odbioru Zadania, 

2) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku, albo o istnieniu wad  

w wykonaniu Zadania. 

4. W przypadku stwierdzenia wad – Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia wad  

w jednokrotnym terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1. W przypadku niewywiązania się z usunięcia wad w określonym 

terminie, naliczane będą kary zgodne z zapisem § 9 ust. 3.  Po stwierdzeniu przez Komisję 

Odbioru, iż Wykonawca usunął wady sporządzony zostanie protokół odbioru. 

5. Wykonanie etapu 3, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) zostanie potwierdzone 

oświadczeniem, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego – …………………………… . 

Zmiana przedstawiciela Zamawiającego następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

6. Wykonanie etapu 4, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) zostanie potwierdzone 

sprawozdaniem z przeprowadzenia prezentacji, podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego – …………………………… . Zmiana przedstawiciela Zamawiającego następuje 

poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
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§ 4 

1. Za wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto 

(słownie: ……………………………………………… złotych 00/100) płatne w trzech transzach: 

a) pierwsza transza w wysokość ………………. zł brutto za wykonanie zadania wskazanego  

w § 2 ust. 4 pkt 1), 

b) druga transza w wysokości …………………… zł brutto za wykonanie zadania wskazanego  

w § 2 ust. 4 pkt 2),  

c) trzecia transza w wysokości …………………… zł brutto za wykonanie zadania wskazanego  

w § 2 ust. 4 pkt 3), 4). 

2. W przypadku zmiany liczby prezentacji dokonanej zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 4 umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę jednostkową jednej prezentacji  

w wysokości  …… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych 

praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników 

prac powstałych w związku z wykonaniem Zadania. 

4. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur VAT. Podstawą wystawienia faktur jest: 

1) podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1,  

bez zastrzeżeń w przypadku płatności pierwszej i drugiej transzy; 

2) podpisanie przez Zamawiajacego oświadczenia i sprawozdania, o których mowa w § 3 

ust. 3 i 4, w przypadku płatności trzeciej transzy.  

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Faktura VAT powinna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536. Ponadto na fakturze należy wpisać 

Płatnika, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac 

Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 5 

1. W celu realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w Umowie o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych i upoważnia Wykonawcę do ich przetwarzania w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o której mowa w ust. 1. 

 

§ 6 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wyników prac powstałych w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą 

podpisania przez Strony protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem 

zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, zgodnie ze wskazanym w § 4 ust. 1 

sposobem dokonywania płatności, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów  

i konferencji, 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych, 

4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź 

telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie  

z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników 

prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

4. Z chwilą podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem 

zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, zgodnie ze wskazanym w § 4 ust. 1 

sposobem dokonywania płatności, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, 

na których wyniki prac zostały utrwalone. 

5. Utrwalone wyniki prac powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 

Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

Zadania, 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 (Dz.U. z 2019 poz. 1231) w związku z 

wykonywaniem Zadania. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

Zadania.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji Zadania. 

 

§ 8 

1. Skład Zespołu Badawczego, wskazany przez Wykonawcę, nie może być zmieniony  

w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 

proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. W razie niewykonania Zadania o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) i 2), Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa  

w § 4 ust. 1 umowy. Za niewykonanie umowy strony uznają przekroczenie terminu o którym 

mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) o okres dłuższy niż 30 dni. 

2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  ust. 1, licząc od dnia 

upływu terminu wykonania przedmiotu umowy.  

3. Za nieusunięcie wad o których mowa w § 3 ust. 4 w terminie wskazanym przez Komisję 

Odbioru Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

4. Za niewykonanie etapów umowy o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) i 4) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa  
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w § 4 ust. 1 pkt c). Za niewykonanie ww. etapów umowy strony uznają przekroczenie 

terminów o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3), i 4)  o okres dłuższy niż 14 dni. 

5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

 

§ 10 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się ze strony 

Zamawiającego …………………………… .  

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji Zadania 

określonych w § 2 ust. 4 jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze 

obiektywnym, których nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia takich jak  

w szczególności: 

a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji Zadania, 

b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 

Zadania, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nazdwyczajne zdarzenia o 

charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, 

powodzie, epidemie, wybuchy, ataki terrosytyczne, niepokoje społeczne, strajki, z 

wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne. 

2. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 

4. Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i muszą być zgodne z art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 

poz. 1062). 
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§ 13 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14 

Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego. 

 

...............................................                                                             ................................................ 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 


