WZÓR

UMOWA
w dniu ______________ w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:___________________________________,
a
___________________________________ będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ____________, REGON:
____________,
zwanym
dalej
Wykonawcą,
działającym
na
podstawie
___________________________________ wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla
Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
reprezentowanym przez: ___________________________________,

w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia usług
społecznych (Art. 138o PZP) na wykonanie usług szkolenia pracowników w ramach projektu "Nowa
jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji
zbiorów bibliotecznych i muzealnych"
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1
przeprowadzenia szkolenia nt. Formatów metadanych wykorzystywanych w procesie
digitalizacji oraz archiwizacji kolekcji historycznych ze szczególnym naciskiem na kontener metadanych
METS,
1.2
przeprowadzenia szkolenia nt. Wykorzystania oprogramowania ScanGate w procesie
digitalizacji zasobów kultury,
1.3
przeniesienia na Zamawiającego rzeczy i praw do materiałów szkoleniowych.
2.
Miejscem szkoleń ma być siedziba Zamawiającego, który zapewnia salę, oprogramowanie i
sprzęt komputerowy.
3.
Każde szkolenie będzie realizowane w grupie obejmującej od 10 do 20 osób, według planu
nauczania obejmującego … godzin zegarowych, obejmujących wykłady i warsztaty praktyczne.
4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr …. do niniejszej umowy.

Projekt "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji
zbiorów bibliotecznych i muzealnych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.2
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

5.
Osoby biorące udział w szkoleniu wskazuje Zamawiający. W przypadku przerwania szkolenia
przez jego uczestnika Zamawiający może w to miejsce wskazać inną osobę, o ile pozostało do
ukończenia co najmniej 80% szkolenia. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu i nie
stanowi zmiany umowy, a w szczególności nie stanowi podstawy do zmiany umówionego
wynagrodzenia.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do zarezerwowania na rzecz Zamawiającego dodatkowych godzin
szkoleniowych. Łącza ilość dodatkowo zamówionych przez Zamawiającego godzin szkolenia nie
przekroczy 200. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego wymiaru
dodatkowych godzin szkolenia. Harmonogram dodatkowych godzin szkoleniowych zostanie przez
strony uzgodniony w formie pisemnej w terminie do dnia …
7.
Formularz zamawiania dodatkowych godzin szkolenia rozliczanych godzinowo stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1.
Szkolenie, o którym mowa w §1 ust.1.1-1.2 Wykonawca przeprowadzi w terminie do dnia
6 września 2017
2.
Szkolenie, o którym mowa w §1 ust.1.6 Wykonawca przeprowadzi w terminie do dnia
27 października 2017
3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy opisany w §1 w terminie
do dnia 27 października 2017
§3
1
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)
udzielania Zamawiającemu na bieżąco wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji umowy, w
tym informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających mieć wpływ na realizację umowy, jak
również o przypadkach przerwania szkolenia przez uczestnika (przez przerwanie szkolenia strony
rozumieją nieobecność osoby wskazanej przez Zamawiającego na szkoleniu),
2)
prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia obejmującej:
a)
listę obecności uczestników,
b)
rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie
szkolenia,
c)
badanie ankietowe służące ocenie szkolenia,
3)
przeprowadzenie szkoleń w terminach określonych w §2,
4)
przygotowania i przedstawienia – w terminie 15 od dnia zawarcia niniejszej umowy Zamawiającemu do zaakceptowania proponowanych materiałów szkoleniowych; w przypadku
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do materiałów szkoleniowych, Wykonawca jego
zobowiązany do poprawienia i przedstawienia Zamawiającemu nowych propozycji w terminie 7 dni od
daty zgłoszenia zastrzeżeń,
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5)
przygotowanie - w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji, o
której mowa w pkt 4 -dedykowanych dla Zamawiającego materiałów szkoleniowych (skrypt, film
szkoleniowy, oprogramowanie);
6)
załączenia szczegółowych wymagań technicznych niezbędnych do działania materiałów
szkoleniowych, o których mowa w pkt 5, o ile wymaga tego ich charakter lub nośnik, na którym zostały
utrwalone;
7)
przeniesienia na Zamawiającego prawa własności materiałów szkoleniowych, o których mowa
w pkt 5, w tym - w przypadku programów komputerowych – także kodu źródłowego,
jak również
– w odniesieniu do materiałów szkoleniowych stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego
(Utwory) – przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do ww. Utworów oraz
udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, rozporządzania i korzystania z wszelkich
utworów zależnych na zasadach opisanych w ust.2-4.,
8)
zapewnienia Zamawiającemu i jego pracownikom przez okres 12 miesięcy dostępu do portalu
informacyjnego w przedmiocie objętym programem szkolenia.
2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa
majątkowe do Utworów na wszystkich znanych w dniu podpisania umowy polach eksploatacji, a w
szczególności:
1) utrwalanie Utworów lub ich części dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach,
2)
trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,
3)
rozpowszechnianie Utworów lub ich kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym w sieci
Internet, w tym wykorzystywania Utworów lub ich części we wszystkich jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego przez nieograniczoną liczbę użytkowników,
4)
w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
5)
tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworach,
6) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych utworów,
7) prawo do modyfikowania Utworów lub ich poszczególnych elementów, w tym m.in. prawo do
korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości oraz jego poszczególnych elementów lub części.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub
na jego zlecenie zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworów lub ich części.
Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do powstałych w ten sposób utworów, będą
przysługiwać Zamawiającemu, który będzie miał prawo z nich korzystać i nimi rozporządzać (w tym
rozpowszechniać) bez zgody Wykonawcy.
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4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawo własności egzemplarzy utworów, o których mowa w ust.1 oraz nośników, na
których utwory te zostały utrwalone.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1, Wykonawca udziela Zamawiającemu z
chwilą zapłaty wynagrodzenia licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do opisanego w
ust.1 pkt 8 portalu informacyjnego, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, z prawem
je przeniesienia lub sublicencjonowania osobom trzecim na następujących polach eksploatacji:
1)
wprowadzania do pamięci komputera oraz utrwalanie dowolną techniką na jakichkolwiek
nośnikach,
2)
trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,
3)
wykorzystywanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
4)
modyfikowanie na własne potrzeby,
5)
tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych.
Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych,
używanie i eksploatowanie praw zależnych, a także udziela nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie
i rozpowszechnianie utworów zależnych powstałych w oparciu o portal z prawem do udzielania przez
Zamawiającego dalszych zezwoleń na korzystanie z powyższych utworów zależnych bez konieczności
uzyskiwania zgody Wykonawcy.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności akceptacja, bądź
zgłoszenie zastrzeżeń do propozycji materiałów szkoleniowych w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
dnia jego przedstawienia oraz dokonanie – w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych odbioru materiałów
szkoleniowych,
2)
określenie ilości dodatkowych godzin szkolenia, o których mowa w §1 ust.7, najpóźniej do dnia
14 sierpnia 2017 r.
3)
dokonanie odbiorów szkoleń, o których mowa w §1 ust.1, jak również dokonanie odbioru
końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru (wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 5
do niniejszej umowy) całości przedmiotu umowy (opisanego w § 1 ust. 1 -5), najpóźniej w ciągu 14
(czternastu) dni od daty pisemnej informacji Wykonawcy o wykonaniu;
4)
dokonanie odbioru dodatkowych godzin szkoleniowych, o których mowa w §1 ust.6 i 7, w
formie pisemnego protokołu w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty pisemnej informacji
Wykonawcy o przeprowadzeniu ww. szkoleń zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w pkt 2,
5)
odebranie od Wykonawcy, w formie pisemnego protokołu odbioru, kompletu dokumentów,
nośników i innych materiałów szkoleniowych;
6)
terminowa zapłata za zamówione usługi (wymienione w § 1 pkt. 1) zgodnie z postanowieniami
§ 5 i § 6 niniejszej umowy
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§5
1.
Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy opisanego w §1 ust.1 -5, w tym
za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o których mowa w
umowie oraz własności egzemplarzy Utworów, a także nośników, na których je utrwalono,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na kwotę netto: …. zł. (słownie:
..…złotych). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z
obowiązujących przepisów prawa.
2.
Godziny szkoleniowe określone w § 1 ust.6 i 7 niniejszej umowy rozliczane będą godzinowo wg
stawki ….PLN netto/godzina pracy.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, zawiera wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną
podczas lub w związku realizacją niniejszej umowy.
§6
1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.1, będzie płatne jednorazowo. Wykonawca wystawi
fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym
mowa w §4 pkt 3.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.2, będzie płatne, po przeprowadzeniu szkoleń, o
którym mowa w §4 na podstawie faktur cząstkowych, wystawionych za każde kolejne szkolenie.
3.
Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem na rachunek wskazany na fakturze, po
doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń)
potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4.
Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
5.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
6.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę
trzecią oraz dokonywać potrąceń.
§7
1.
Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na materiały szkoleniowe, o których mowa w §3
ust.1 pkt 5 – 7, oraz na działanie portalu informacyjnego, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 8 na okres 12
miesięcy liczony od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa
w §4 pkt 3.
2.
W przypadku wystąpienia awarii portalu informacyjnego w okresie, o którym mowa w ust.1,
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.
§8
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
nieważności.
§9
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Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1)
wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne;
2)
nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy stosownie do postanowień
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3)
Wykonawca nie rozpoczął szkolenia w terminie określonym w harmonogramie albo przerwał
realizację szkolenia i nie podjął szkolenia pomimo dodatkowego wezwania przez okres 14 dni od daty
doręczenia dodatkowego wezwania,
4)
Wykonawca nie realizuje szkolenia zgodnie z programem.
§ 10
Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie
przyczyny, odmawia dokonania odbioru wykonanych usług.

§ 11
1.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową jej wykonanie i
służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.
2.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2%
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę _______ zł
(słownie: ___________________________________ złotych).
3.
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: _______. Dokument wniesienia zabezpieczenia
stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy .
4.
W przypadku należytego wykonania umowy 100 % kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
5.
Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
za przekroczenie terminu dostarczenia – do siedziby Zamawiającego materiałów
szkoleniowych - - za każdy dzień zwłoki - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5
ust.1;
2)
za przekroczenie przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia lub za przeprowadzenia
któregokolwiek szkolenia z naruszeniem terminu określonego w harmonogramie z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego
w §5 ust.1;
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3)
za zwłokę w usunięciu usterek portalu informacyjnego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiającego;
4)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1)
za zwłokę w odbiorze końcowym - w wysokości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
2)
za zwłokę w odbiorze dodatkowych godzin szkoleniowych - w wysokości w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
3)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Suma kar, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4.
Kary należne Zamawiającemu zostaną wpłacone na jego rachunek w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może
potrącić z należności Wykonawcy.
5.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków
ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, oprogramowania, narzędzi, technologii
i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
§ 14
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2.
Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie w umowie wskazanych, wszelkie oświadczenia,
powiadomienia, wezwania itp. związane z niniejszą umową powinny być, pod rygorem
bezskuteczności, doręczone na adresy Stron podane w komparycji niniejszej umowy. O zmianie adresu
Strona powinna zawiadomić drugą Stronę zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
Zawiadomienie to zostanie uznane za należycie doręczone przez Strony po jego otrzymaniu przez
adresata. Wysłane do tego czasu wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą
umową na podane wyżej adresy Stron będą uznane za doręczone skutecznie.
3.
Niedopuszczalna jest, pod rygorem unieważnienia zmiana istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.
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§ 15
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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