Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy ZP.17.2019
WZÓR UMOWY nr……./……./…....
zawarta w dniu.......................... pomiędzy:
AGENCJĄ ROZWOJU POMORZA S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441, kapitał
zakładowy 26.320.000 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwaną dalej “Zamawiającym”
a
……………..……… z siedzibą przy ul. …………………………….., ….-…… ……………….., wpisaną do
……………………………..pod
nr……………………………,
NIP……………………………………,
REGON……………………………., Reprezentowanym przez:
…………………….. -.………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak: Nr sprawy ZP.17.2019, Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz zakup usług wsparcia.
2. Umowa powinna być wykonana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ofertą Wykonawcy, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/ własnymi siłami
oraz przy pomocy podwykonawców* w następującym zakresie:

a. ........................................................................
……………………………………………………………………..
(zakres obowiązków)
b.

(firma/y podwykonawcy/ców)

........................................................................
........................................................................
(zakres obowiązków)

(firma/y podwykonawcy/ców)

(w przypadku ujawnionych podwykonawców i ich firm zapisy ulegną odpowiednio zmianie)

§2
Termin realizacji
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1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą
wsparcia przez okres 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia został określony w
Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ).
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy (dostępu do systemu
rekrutacyjnego i usług wsprarcia) o okres kolejnych 12 kolejnych miesięcy oraz następnie
o okres kolejnych 6 miesięcy, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego
każdorazowo Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania
umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji dwukrotnie, co oznacza, że umowa
może zostać przedłużona o łączny okres najwyżej 18 miesięcy (12 miesięcy i 6 miesięcy).
W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach przewidzianych
dla pierwszego okresu wykonywania usługi.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i zasadami oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę z pełną starannością, rzetelnością, wskazaniami
Zamawiającego i zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności wobec
Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania i zaniechania (a także skutki) osób, w tym
podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że on sam, jego pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy
oraz jego ewentualni podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zobowiązań wynikających
z Umowy, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych
zobowiązań.
5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
przedmiotu umowy oraz do uwzględniania jego uwag co do sposobu wykonania przedmiotu
umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym
zdarzeniu mogącym mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz o wszelkich
nieprawidłowościach zauważonych podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§4
Osoby odpowiedzialne za realizację
umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą i podpisania
protokołu odbioru będzie p. ………………………………… lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.
2. W ramach niniejszej umowy osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się
z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru będzie Pani/Pan: …………………………………. inna
osoba wskazana przez Wykonawcę
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3. Zamawiający i Wykonawca będą porozumiewać się w języku polskim, telefonicznie, pisemnie lub za
pomocą e-maila.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie netto
wysokości:
…………………………zł
(słownie
………………………………………………………………………….)
podwyższone o należny podatek VAT, co daje kwotę ………………………… zł brutto w tym:
a)

wynagrodzenie netto za uruchomienie systemu rekrutacyjnego i okres kolejnych 12
miesięcy od dnia uruchomienia wynosi ………………………… zł podwyższone o należny
podatek VAT, co daje kwotę ………………………… zł brutto,

b)

wynagrodzenie netto za kolejne 12 miesięcy w razie skorzystania przez Zamawiającego po
raz pierwszy z prawa opcji wynosi ………………………… zł podwyższone o należny podatek
VAT, co daje kwotę ………………………… zł brutto,

c)

wynagrodzenie netto za kolejne 6 miesięcy w razie skorzystania przez Zamawiającego po
raz drugi z prawa opcji wynosi ………………………… zł podwyższone o należny podatek VAT,
co daje kwotę ………………………… zł brutto.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:
a)

25 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. a będzie płatne w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury i
podpisania przez strony bez uwag protokołu odbioru uruchomienia systemu
rekrutacyjnego,

b)

75 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. a będzie płatne w 12 równych częściach,
płatnych w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca funkcjonowania systemu
rekrutacyjnego faktur,

c)

wynagrodzenie wskazane w ust. 1 lit. b będzie płatne w razie skorzystania przez
Zamawiającego w prawa opcji po raz pierwszy w 12 równych częściach, płatnych w ciągu
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez
Wykonawcę na koniec każdego miesiąca funkcjonowania systemu rekrutacyjnego faktur,

d)

wynagrodzenie wskazane w ust. 1 lit. c będzie płatne w razie skorzystania przez
Zamawiającego w prawa opcji po raz drugi w 6 równych częściach, płatnych w ciągu 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na
koniec każdego miesiąca funkcjonowania systemu rekrutacyjnego faktur.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów ani opłat związanych z wykonywaniem
umowy przez Wykonawcę ponad wskazane w ust. 1 wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych
oraz prawa do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych.
§6
Prawa autorskie
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1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do wszelkich utworów powstałych w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:
a)

prawo publicznego udostępnienia we wszelkich formach, w tym publicznego
udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

b)

prawo utrwalania utworów dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną,
magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;

c)

prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d)

prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania utworów w
Internecie, systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez
zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy
fotograficznej i drukiem;

e)

prawo do tworzenia opracowań utworów;

f)

prawo dostosowania utworów do wymagań Zamawiającego;

g)

prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;

h)

prawo do wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy
fotograficznej;

i)

prawo do wykorzystywania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej
w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów lub ich fragmentów do
innych utworów i tworzenia opracowań oraz korzystania z nich i rozporządzania nimi;

j)

prawo do wyświetlania i wystawiania utworów;

k)

prawo do użyczania i najmu egzemplarzy utworów.

2.

Licencja, o której mowa w ust.1, jest nieograniczona terytorialnie i zostaje udzielona na czas
obowiązywania niniejszej umowy.

3.

Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, następuje w ramach wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 5 ust. 1.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a. 15 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1, jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę z
powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
b. 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu
systemu rekrutacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w cz. III ust. 5 Załącznika nr 1 do
SWIZ (OPZ);
c.

3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu
Zamawiającemu projektu graficznego oferty pracy w formie strony internetowej w stosunku
do terminów wskazanych w cz. III ust. 2 i 4 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ);

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.

d. 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 za każdą godzinę opóźnienia w reakcji na
zgłoszenie Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w cz. II ust. 5.1.2 Załącznika nr
1 do SIWZ OPZ);
e. 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stworzeniu
oferty pracy w formie strony internetowej w stosunku do terminu określonego w cz. II ust.
5.1.3 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ);
f.

1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji
obowiązków wskazanych w rozdz. III ust. 5 pkt 2 i 3 lit. a SIWZ.

3. Kary z różnych tytułów podlegają sumowaniu.
4. Kary umowne Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na pisemne wezwanie Zamawiającego.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

§8
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć:
a) terminu wykonania umowy;
b) warunków i terminów płatności.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym
nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie;
2) w zakresie ust. 2 pkt. a) w przypadku, gdy dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3) w zakresie ust. 2 pkt. b) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
trakcie realizacji umowy.
4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku
następujących zmian:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki 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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
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jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 każda ze Stron Umowy może zwrócić się do
drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
6. Przed dokonaniem zmiany, wskazanej w ust. 4, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy
o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów uzasadniających zmianę.
7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy.
8. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§9
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
terminie 1 miesiąca od wystąpienia jednej ze wskazanych poniżej okoliczności:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) trzykrotnego naliczenia kary umownej.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu
wykonanej do czasu odstąpienia części przedmiotu umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą
do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

_____________________

________________________

Wykonawca
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Zamawiający

