Konkurs ofert nr ZP.271.3.11.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.11.2020
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez
NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu
priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą
elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport
niskoemisyjny.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.

Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035 powinno być zgodne z
wytycznymi programu priorytetowego „GEPARD II — transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz załącznik nr 1 do
ogłoszenia o konkursie.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (załącznik nr 1) oraz wzór umowy (załącznik B).

3.

Dokument powinien realizować cele wynikające z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w szczególności z:


Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości", przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.;



Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Rady Ministrów dnia
29.03.2017 r.;



Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4.

Dokument winien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące dokumenty programowe/ raporty środowiskowe/
dane GUS/ analizy własne Wykonawcy i inne dostępne materiały pomocnicze.

5.

Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Włączenie mieszkańców rozumiane jest jako:
 opracowanie przez Wykonawcę papierowej oraz elektronicznej ankiety mającej na celu pozyskanie danych oraz
pomysłów na nowy kierunek rozwoju (udostępnienie zamawiającemu linku do ankiety), zebranie i opracowanie
wyników badania,
 przeprowadzenie spotkania dla mieszkańców, na którym zostaną przedstawione założenia elektromobilności,
wyniki diagnozy, zebrane zostaną uwagi i wnioski do dokumentu,
 przygotowanie „kwestionariusza uwag” w wersji elektronicznej oraz przeanalizowanie zgłoszonych w trakcie
konsultacji uwag,

6.

Przeanalizowanie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.). W razie konieczności opracowanie prognozy
odziaływania na środowisko.

7.

Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone uwagi przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca
dokona stosownych korekt lub poprawek w toku bieżących praz lub w ramach udzielonej gwarancji.
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8.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do strategii
rozwoju elektromobilności oraz jej omówienie podczas wskazanych przez Zamawiającego Komisjach Rady Miasta
Ustroń oraz podczas sesji Rady Miasta Ustroń mającej na celu przyjęcie dokumentu do realizacji.

KOD CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju.
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie
Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej
www.ustron.bip.info.pl
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Łukasz Sitek,
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera
Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 22.06.2020 r.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs ZP.271.3.11.2020 – Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450
Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 08:00.
Kryteria porównania i oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
L.p.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

1.

Cena brutto [Pc1]

80%

80 punktów

2.

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc2]

20%

20 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa
[Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimum pozwalają
na uzyskanie 100 pkt: Ocp = Pc1 + Pc2
1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]
Zamawiający przyzna 80 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie
obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc1 = Cn / Co x 80 pkt
gdzie:
Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

2. Kryterium - Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
[Pc2]
Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w
formularzu ofertowym, ale nie przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu
ofertowym. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy
zadeklarować w następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.
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 Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 0 punktów w
tym kryterium oceny ofert.
 Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 5 punktów w
tym kryterium oceny ofert.
 Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 10 punktów w
tym kryterium oceny ofert.
 Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 20 punktów w
tym kryterium oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 20.
UWAGI:


Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w
formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w formularzu ofertowym] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca
zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
powyżej określonego maksimum [tj. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] dla celów
porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego
– zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Informacja dodatkowe:
1. W związku z pozyskaniem dofinasowania zewnętrznego na opracowanie dokumentu, Wykonawca oznakuje materiały
tworzone w ramach zamówienia, w sposób zgodny z wymaganiami instytucji finansującej.
2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w
szczególności:
a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) ze względu na konieczność usunięcia wad dokumentacji konkursowej, dostosowania jej do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego.
3. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania
przyczyny.
4. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą.
W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym
Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Informacja dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300,
fax +48 33 8579 330,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,
tel. +48 33 8579 333,
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.11.2020 pn. Opracowanie dokumentu pod nazwą
„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu
rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu
priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny prowadzonym w trybie konkursu ofert
o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14
lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu
Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:




w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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INSTRUKCJA KONKURSOWA DLA WYKONAWCÓW
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez
NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu
priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny
Niniejsza instrukcja określa:
1. Sposób przygotowania oferty konkursowej;
2. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę konkursową;
3. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty konkursowej;
I. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej.
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik A do niniejszej instrukcji.
2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane w punkcie III niniejszej instrukcji.
Nieprzedłożenie ww. dokumentów przy ofercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za
zgodność z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie
kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez wykonawcę.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej
oznaczenia określone w ogłoszeniu.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę:
Doświadczenie – wykonawca musi wykazać w ofercie, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedno
zamówienie, które obejmowało:
a) badania, prace studialne mobilności mieszkańców obszaru o charakterze turystyki pobytowej (jako
wykonawca lub konsultant merytoryczny) w ciągu 5 ostatnich lat,
b) projekt badawczy na temat mobilności mieszkańców,
c) opracowanie polityki transportowej miasta, lub opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
d) udział we wdrażaniu strategii mobilności miasta,
wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji lub innych dokumentów. Zamawiający nie
dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
UWAGA: Wymagane powyżej różne rodzajowo zamówienia mogą zostać zrealizowane łącznie w ramach jednego

zamówienia lub rozłącznie w ramach odrębnych [oddzielnych] zamówień.
Niespełnienie ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
III. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.
1. Formularz oferty – załącznik A.
2. Referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień wymienionych w ofercie.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki
cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
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4.

Załącznik A

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert pn:

Opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez
NFOŚiGW wraz z analizą elementów z zakresu Smart City w ramach programu
priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II — transport niskoemisyjny
składamy niniejszą ofertę:
Dane wykonawcy:__________________________________________________________
Adres:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

REGON:

NIP:

Adres e-mail:
Strona internetowa:
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:
___________________________ tel. ______________________ e mail: ___________________
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o
konkursie ofert za łączną cenę: ______________ zł brutto
Słownie:_______________________________________________________________________________ złotych brutto
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązuję się zapłacić karę umowną
w wysokości _____% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Powyższa cena zawiera należny podatek VAT

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy
do 22.06.2020 r.

Termin płatności faktury: do 30 dni

Termin związania ofertą: 30 dni

Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do
wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego,
Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy,
brak jest prawomocnego skazania nas za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe,
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.pkt 12-23 i ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
zapoznaliśmy się z wzorem umowy stanowiącym załącznik B do ogłoszenia o konkursie ofert i akceptujemy jej
postanowienia,
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10) zaoferowane usługi spełnią wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie ofert,
11) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zobowiązujemy się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
12) podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
13) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
14) zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą przysługujących praw zgłaszającemu ofertę będącego osobą fizyczną,
bądź osobą prowadzącą działalność gospodarczą związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Miasto
Ustroń z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Opis zrealizowanych zamówień w pełnym zakresie wskazanym w pkt II instrukcji konkursowej dla wykonawców
wraz z podaniem nazwy zamawiającego i terminu zrealizowanych zamówień

Opis zrealizowanych zamówień:

Nazwa zamawiającego:

Termin zrealizowanych zamówień:

..................................., dn. ...........................

.......................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik B

WZÓR UMOWY NR ZP.272.3.11.2020
Zawarta w dniu __.__.____ r. w Ustroniu pomiędzy:

MIASTEM USTROŃ ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń NIP 548-240-74-34 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń
– Przemysława Korcza zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
_________________________________________________________________________ zwaną dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie nie przekroczy kwoty 30.000 Euro tj. kwoty 128 079,00 zł netto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453). Podstawę zawarcia umowy – udzielenia
zamówienia stanowi wybór oferty dokonany na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia
14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta
Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami)
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Ustroń na lata 2020- 2035” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą
elementów z zakresu Smart City w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II —
transport niskoemisyjny.

2.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem umowy określa ogłoszenie o konkursie ofert oraz załącznik nr 1
do ogłoszenia o konkursie ofert.

3.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do
1) wykonania dokumentacji w wersji papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (2 egzemplarze) w postaci
edytowalnych zapisów cyfrowych plików tekstowych z rozszerzeniem .doc lub .docx oraz w formacie pdf.,
2) przygotowania wersji skróconej w formie broszury - max 10 str., prezentującej w skrócie założenia strategii, misję
rozwoju miasta do 2035 r,. cele strategiczne oraz priorytety rozwoju dla miasta w formacie do uzgodnienia z
Zamawiającym, jednak nie mniejszym niż A-5, w języku polskim – w ilości minimum 30 egzemplarzy.
3) przedłożenia projektu strategii Zamawiającemu, w celu jego konsultacji i zweryfikowania przed zaakceptowaniem
ostatecznej wersji przez Radę Miasta Ustroń
4) przygotowania prezentacji multimedialnej,
5) raportowania postępu prac poprzez kontakt telefoniczny/mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy od
daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczeniem na każde wezwanie Zamawiającego
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
6) aktywnego udziału w spotkaniach z radnymi Rady Miasta Ustroń – minimum 1 spotkanie, podczas którego
zaprezentowany zostanie przedmiot zamówienia,
7) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia,
8) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
prac lub opóźnienie w terminie zakończenia wykonania niniejszej umowy, w tym o wszelkich zagrożeniach dla
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do przeanalizowania konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.).
W razie konieczności opracowania prognozy odziaływania na środowisko Wykonawca zobowiązuje się do jej
opracowania.
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6.
7.
8.

Z tytułu opracowania prognozy oddziaływania na środowisko Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanych dokumentów na każdym
etapie ich tworzenia.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz ofertą Wykonawcy z dnia ______ r. będącymi integralnymi częściami
niniejszej umowy.
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1.

2.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: ____
2) po stronie Wykonawcy: ____.
Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.
§ 4. REALIZACJA UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia jej zawarcia do 22.06.2020 r.
§ 5. ODBIÓR

1.

Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do przekazania przedmiotu
umowy.

2.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w drodze protokołu odbioru dokumentacji
podpisanego przez Strony umowy, po dostarczeniu (przekazaniu) Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie o
którym mowa w §4 i po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji. Wraz z przekazaniem
przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o zgodności i kompletności
dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

3.

W przypadku zauważenia przez Zamawiającego przy odbiorze wad lub niekompletności dokumentacji Zamawiający
może odmówić podpisania protokołu odbioru dokumentacji i wyznaczyć pisemnie Wykonawcy termin do ich
usunięcia. Wyznaczenie terminu do usunięcia niekompletności lub wad nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w terminie i na zasadach
w niej określonych. Usunięcie niekompletności lub wad dokumentacji Wykonawca wykona bez dodatkowego
wynagrodzenia.

4.

Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:
1) żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu odpowiedni termin Wykonawcy z zagrożeniem,
iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad, powierzy usunięcie wad podmiotowi trzeciemu
(zastępcze usunięcie wad) na koszt Wykonawcy,
2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wad gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się
usunąć,
3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru
istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady.

5. Podpisanie przez strony protokołu odbioru dokumentacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia
(przekazania) Zamawiającemu przedmiotu umowy, o ile przed upływem tego terminu nie zostaną zgłoszone wady
Zamawiającego co do kompletności przedmiotu umowy.
6. Podpisany bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia wad) i zatwierdzony przez strony protokół odbioru dokumentacji będzie
stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanego przedmiotu umowy.
8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego
prawidłowości i jakości przedmiotu umowy, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu
rękojmi za wady albo gwarancji.
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§ 6. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.
3.

4.
5.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie złożonej oferty ustala się na kwotę brutto
w wysokości ____ zł, (słownie: ____).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera należny podatek VAT.
Wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z zatwierdzonym
protokołem odbioru dokumentacji.
Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy, a w szczególności należności za:
1) wykonanie, opracowanie i dostarczenie prac wyszczególnionych w §2 umowy, w formie drukowanej
(papierowej) oraz odpowiedników w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD,
2) przeniesienie autorskich praw majątkowych, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego na polach eksploatacji określonych w § 11.
3) przeniesienie własności egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono dokumentację.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne w dokumentacji stanowiącej
przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz
wynikający z przeznaczenia dokumentacji.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania niniejszej umowy, a w
szczególności za wady robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad tej
dokumentacji, w tym niewłaściwie wykonanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w przypadku nienależytego
wykonywania, niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a w
szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego 14 dni kalendarzowych.
Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy w
ciągu 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
§ 8. GWARANCJA
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację.

2.

Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

3.

O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić telefonicznie (oraz potwierdzić faksem lub pisemnie)
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej wykrycia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. Istnienie wady
powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

4.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania usuwania wad i usterek.

5.

Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po
upływie terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed jego upływem.

6.

Gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia
usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.

Postanowienia zawarte w § 9 ust. 2 zd. 2 i ust. 4 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 9. RĘKOJMIA

1.
2.

3.

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.
Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru dokumentacji i jest o trzy miesiące dłuższy od terminu gwarancji.
Termin rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (oraz potwierdzi faksem lub pisemnie) najpóźniej w
ciągu 14 dni od daty jej wykrycia. Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni
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4.

robocze od momentu zgłoszenia wady.
Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów i czynności podjętych
w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Zamawiającego. Z czynności odbioru
zostanie spisany protokół. Postanowienia § 5 dotyczące zawiadomienia o terminie odbioru i dotyczące odbioru
stosuje się odpowiednio.
§ 10. KARY UMOWNE

1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 25% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub
Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, a w szczególności w przypadku
stwierdzenia opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy trwającego powyżej 14 dni,
2) w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy,
3) w wysokości ___% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy,
4) w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi,
Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić każdą przewidzianą w umowie karę umowną z dowolnej należności
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w ust.
1 Zamawiający wyznaczy termin na zapłatę naliczonych kar umownych nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcę oświadczenia o naliczeniu kar umownych wraz z wyznaczeniem terminu do dokonania zapłaty.
W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należności z tytułu naliczonych kar umownych w terminie, o
którym mowa w ust. 2 , Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o potrąceniu wierzytelności z tytułu
naliczonych kar umownych z wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w razie rozwiązania umowy z
przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace ustali
się wspólnie na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac.
§ 11. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa w pełnym i
nieograniczonym zakresie całość wyłącznych praw autorskich majątkowych do prac o charakterze twórczym
powstałych w ramach wykonywania niniejszej umowy, w tym do dokumentu pn „Strategia rozwoju elektromobilności
dla Miasta Ustroń”, o którym mowa w § 1 ust 1, a będących utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm,, zwane dalej „Utworem”
i/lub „Utworami”), na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
1)

utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części wszelkimi dowolnymi
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w
nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na
inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników, w tym trwałe lub czasowe
zwielokrotnienia w całości lub w części Utworu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od
formatu, standardu, systemu lub nośnika w szczególności, ale nie tylko dla celów wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, dostosowywania, przekazywania i przechowywania Utworu lub jego części,

2)

wprowadzanie Utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części do pamięci komputerów lub innych urządzeń
czytających lub serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet,
sieci telefonii komórkowej i inne sieci komputerowe oraz udostępnianie Utworu w całości lub jego dowolnej
części użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym świecie,

3)

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy Utworu lub jego dowolnej części,

4)

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie Utworu lub jego
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dowolnej części, a także publiczne udostępnianie Utworu lub jego dowolnej części w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5)

prawo do korzystania z Utworu lub jego dowolnych części dla celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży,

6)

w zakresie innego korzystania z Utworu - do projektowania w oparciu o Utwór;

7)

opracowywanie Utworu lub jego dowolnej części oraz dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji,
modyfikacji, uzupełnień Utworu lub jego części, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu Utworu lub jego
dowolnej części oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami,
modyfikacjami, uzupełnieniami, tłumaczeniami, przystosowaniami, zmianami układu na wszelkich polach
eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w tym w szczególności określonych w punkcie 1)-6)
wyżej.

2. Na mocy Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu, a Zamawiający uzyskuje nieodwołalnie upoważnienie/zgodę
na korzystanie z Utworu i jego dowolnych części, a także wszelkich jego opracowań bez wskazywania na ich
egzemplarzach twórcy i tytułu oraz do dokonywania w Utworze dowolnych zmian i uzupełnień, łączenia z innymi
utworami lub wytworami zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem osób trzecich, a także do
decydowania o sposobie i terminie wykorzystania i udostępnienia publiczności Utworu oraz sprawowania nadzoru nad
sposobem korzystania z Utworu i jego opracowań.
3. Na wypadek gdyby się okazało, że którekolwiek z udzielonych upoważnień/zgód, o których mowa w niniejszym
paragrafie, jest z jakichkolwiek przyczyn niewystarczające, bezskuteczne lub nieważne, Wykonawca na każde
żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić lub uzyskać dla Zamawiającego stosowną nieodpłatną zgodę na
dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. Na podstawie Umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa wszelkie prawa do wytworów niematerialnych,
dostarczonych w wykonaniu Umowy, nie stanowiących utworu prawa autorskiego, a chronionych innymi przepisami,
w tym ustawy Prawo własności przemysłowej, kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Przeniesienie praw i udzielenie upoważnień/zgód, o których mowa w ust. 1-4 wyżej następuje na podstawie Umowy z
chwilą przyjęcia Utworu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli, na obszarze całego świata (bez
ograniczeń terytorialnych) na cały czas trwania praw autorskich osobistych i majątkowych do Utworu.
6. Prawami i upoważnieniami/zgodami, o których mowa w ust. 1-4 wyżej, Zamawiający może swobodnie dysponować, w
tym przenieść je na rzecz osób trzecich lub udzielić osobom trzecim licencji na korzystanie z nich.
7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:
1) Utwór powstanie w wyniku osobistej działalności twórczej Wykonawcy, bez udziału jakichkolwiek osób trzecich
oraz Wykonawca będzie jego jedynym twórcą,
2) Utwór nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym nie będzie naruszać majątkowych i
osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą z
16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także przepisów obowiązującego prawa oraz nie będzie
zawierać niedozwolonych zapożyczeń lub cytatów z innych utworów lub przedmiotów własności intelektualnej,
ani też nie będzie stanowić opracowania, przeróbki lub adaptacji cudzego utworu lub innego przedmiotu
własności intelektualnej,
3) Wykonawcy przysługiwać będzie w dacie przyjęcia Utworu przez Zamawiającego całość wyłącznych, pełnych i
nieograniczonych znajdujące się w jego swobodnej i wyłącznej dyspozycji majątkowych praw autorskich do
Utworu,
4) prawa Wykonawcy do Utworu, o których mowa wyżej, w dacie przyjęcia Utworu przez Zamawiającego nie będą
ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie będzie
podlegać żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym lub statutowym, w szczególności Wykonawca
gwarantuje że:
a)

nie udzieli przed przyjęciem Utworu przez Zamawiającego osobom trzecim licencji lub innego tego rodzaju
upoważnienia do korzystania z Utworu lub jego części oraz nie przeniesie jakichkolwiek praw do Utworu lub
jego części na osoby trzecie,
13

Konkurs ofert nr ZP.271.3.11.2020
b)

w dacie przyjęcia Utworu przez Zamawiającego brak będzie zastrzeżeń lub ograniczeń praw do Utworu,

c)

w dacie przyjęcia Utworu przez Zamawiającego nie będą występować jakiekolwiek prawne lub faktyczne
okoliczności mogące spowodować obciążenie, ograniczenie w rozporządzaniu prawami do Utworu lub
korzystaniu z Utworu,

d)

nie zostanie wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie będzie toczyć się żadne
postępowanie przed jakimkolwiek organem lub sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub
inne, mogące mieć wpływ na nabycie i wykonywanie praw do Utworu,

e)

Utwór nie zostanie przez Wykonawcę przed lub po jego przyjęciu przez Zamawiającego w całości lub
jakiejkolwiek części ujawniony, udostępniony lub przekazany jakiejkolwiek osobie trzeciej, jak również nie
zostanie opublikowany lub rozpowszechniony w inny sposób,

f)

rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z Utworu oraz praw do niego, nabytych na podstawie
Umowy, nie będzie wymagać uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych zezwoleń czy zgód od Wykonawcy
lub jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz nie będzie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób
trzecich, w tym nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich, praw własności
przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą z 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji a także przepisów obowiązującego prawa.

8.

W przypadku gdyby okazało się, że którekolwiek oświadczeń/gwarancji Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 jest
niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu w pełnej wysokości
wszelkiej szkody (obejmującą tak szkodę o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, a także wszelkie
ewentualne rzeczywiste, a nie jedynie sądownie zasądzone, koszty związane z obsługą prawną sporów z tym
związanych).

9.

W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia lub organ groziły wystąpieniem lub już wystąpiły z jakimikolwiek
roszczeniami lub zarzutami w stosunku do Zamawiającego związanymi bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem
praw własności intelektualnej, w tym majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa własności przemysłowej,
dóbr osobistych, nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa, do którego doszło w związku ze zgodnym z niniejszą
Umową rozporządzaniem i korzystaniem przez Zamawiającego z Utworu i praw do niego nabytych na podstawie
Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich dostępnych działań (prawnych i faktycznych) celem
doprowadzenia do rezygnacji przez osobę trzecią lub organ z wystąpienia z tego rodzaju roszczeniami lub zarzutami
w stosunku do Zamawiającego albo gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do takiej osoby trzeciej lub organu w zakresie roszczeń
lub sankcji, od spełnienia których można zwolnić podmiot zobowiązany, a w zakresie roszczeń lub sankcji, od w
których spełnienia podmiotu zobowiązanego zwolnić się nie da, pokryć Zamawiającemu wszystkie koszty, szkody i
krzywdy z tym związane.

10. W przypadku gdyby się okazało, że rozporządzanie lub korzystanie z Utworu lub praw do niego uzyskanych na
podstawie Umowy wymaga uzyskania dodatkowych zgód lub zezwoleń, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
takiej zgody lub zezwolenia udzielić bezpłatnie lub uzyskać od osoby trzeciej na swój koszt bądź dokonać bezpłatnie
modyfikacji Utworu pozwalającej na dalsze rozporządzania i wykorzystanie go bez konieczności uzyskiwania takich
zgód.
11. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej pomocy w sporach, o których mowa w ust. 9, w tym
poprzez udzielenie wyjaśnień, dostarczenie dokumentów i informacji oraz przystąpić do sporu po stronie
Zamawiającego i brania w nim aktywnego udziału w celu doprowadzenia do oddalenia roszczeń lub zarzutów osoby
trzeciej lub organu. Wykonawca nie będzie podejmować czynności, które mogłyby pogorszyć sytuację faktyczna i
prawną Zamawiającego, w tym przez dostarczanie informacji i dokumentów drugiej stronie sporu lub organowi.
12. Postanowienia powyższe nie uchylają prawa Zamawiającego do dochodzenia wobec Wykonawcy odpowiedzialności
z tytułu rękojmi za wady, za które Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka na warunkach określonych w § 9.

14

Konkurs ofert nr ZP.271.3.11.2020
§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Ustroń, z siedzibą w Ustroniu, 43-450, Rynek 1.
2. Można skontaktować się z Administratorem przez adres strony www.miasto.odo.ustron.pl, lub za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo1@odo.ustron.pl.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zawartej umowy w celu jej realizacji.
4. Dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa
i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Wykonawca potwierdza że podanie danych jest dobrowolne.
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami
polubownie. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie, spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
4. Rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy wymaga dla swojej skuteczności zachowania zwykłej formy
pisemnej.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.

Zamawiający

Wykonawca

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

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

15

