Załącznik nr 4 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZÓR UMOWY)
UMOWA nr 2/POL/2021
zawarta w Warszawie pomiędzy:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie,
przy Al. Jerozolimskich 87, 02-001 Warszawa, NIP: 526-17-37-736, REGON: 012146065, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego
działa:
Dyrektor
- Pan dr hab. n med. Artur Kamiński
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a
……………………………………………………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale zakładowym ………….. *przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą „……………..”,wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .....................,
Regon ......................*, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
1.
…………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną”
Wykonawca wybrany został w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie nr 2/POL/2021 na przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń
webinarium on-line dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego na przygotowaniu i zapewnieniu zaplecza
technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń webinarium on-line dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania
komórek, tkanek i narządów - zgodnie z ofertą cenową oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do
niniejszej umowy.
2. Szkolenia są realizowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2021 pod
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, oraz zadań statutowych Poltransplantu.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie, środki, urządzenia i narzędzia niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy
z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a
także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz
istniejącymi w tym zakresie normami.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dające
rękojmię należytego wykonania umowy na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, w lokalizacji wskazanej w ofercie cenowej Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu umowy, w celu
zapewnienia wymaganej jakości i terminowej realizacji.
6. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób lub podmiotów,
z których pomocą realizuje umowę lub powierza im wykonanie umowy jak za swoje własne działania lub zaniechania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania uwag dotyczących sposobu wykonania umowy
na każdym etapie jej wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego
lub udzielenia stosownych wyjaśnień.
8. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji umowy, a także podczas korzystania z przedmiotu umowy w zakresie i na zasadach opisanych
umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych dodatkowych usług ani uprawnień lub licencji innych niż wskazane w
umowie.
9. W celu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
prawidłowego i terminowego wykonania umowy, w szczególności poprzez:
1)
przekazywanie informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i będących w posiadaniu Zamawiającego;
2)
udostępnianie niezbędnych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego;
3)
informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy:
1)
będzie podmiotem autorskich praw majątkowych do materiałów merytorycznych przekazanych Wykonawcy oraz że nie będą one
obciążone prawami osób trzecich;
2)
będzie posiadał zgodę wykładowców do dysponowania ich wizerunkiem w zakresie objętym niniejszą umową.
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11.
Wykonawca zobowiązuje się, że żadne materiały przekazane mu przez Zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim, ani
przez te osoby wykorzystywane, w innym celu niż związany z wykonaniem niniejszej umowy.
12.
Wykonawca nie może powielać i rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, przekazanych materiałów
merytorycznych oraz wizerunku wykładowców wskazanych przez Zamawiającego w innym celu niż związany z wykonaniem niniejszej umowy.
13.
Wykonawca zobowiązuje się nie umieszczać na przedmiocie umowy informacji o swoim przedsiębiorstwie, swojego logo oraz
danych osób realizujących niniejszą umowę.
14.
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić, aby szkolenie (transmitowane w czasie rzeczywistym
oraz udostępnione do odtworzenia nagrane wykłady były oznakowane zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oznaczenia muszą zawierać
system identyfikacji wizualnej, zgodny z logo Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”, Programu
Wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz Ministerstwa Zdrowia.
15.
Zaświadczenia i certyfikaty muszą zawierać oznaczenia systemu identyfikacji wizualnej, zgodny z logo Zamawiającego i Programu
Wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Wzory logo w wersji elektronicznej
Zamawiający przekaże Wykonawcy
po zawarciu umowy.
16.
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego lub Ministerstwa Zdrowia lub upoważnionego przez nie podmiotu w
zakresie realizacji niniejszej umowy i udostępnić na żądanie wszelkie dokumenty i informacje w okresie pięciu lat od dnia odbioru przedmiotu
umowy lub na żądanie Zamawiającego dłużej.
17.
Zamawiający przewiduje 4 dni nagraniowo-transmisyjnych.
§ 2 Okres i warunki realizacji przedmiotu umowy.
1.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w poniższych terminach:
1)
całość szkoleń zostanie przeprowadzona w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie: 16/11/2021 r.– 19/11/2021 r.;
2)
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu wszystkim zarejestrowanym użytkownikom
do wszystkich wykładów transmitowanych w czasie rzeczywistym oraz do nagrań poprzez platformę Wykonawcy przez minimum 30 dni od
daty rozpoczęcia szkolenia;
3)
w przypadku złożenia stosownego oświadczenia w ofercie cenowej Wykonawca zobowiązany będzie
do przedłużenia działania platformy z wykładami dostępnymi do odsłuchania o dodatkowe 3 miesiące.
2.
Wykonawcy przysługuje prawo przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie w przypadku udokumentowanego
wystąpienia takich przyczyn jak: brak możliwości skontaktowania się z Zamawiającym lub wskazanym przez niego wykładowcą, opóźnienie w
przekazywaniu przez Zamawiającego materiałów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, opóźnienie nagrania z powodów leżących po
stronie wskazanego przez Zamawiającego wykładowcy lub wystąpienie czynników noszących cechy siły wyższej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, uniemożliwiających realizację umowy. Okres przedłużenia terminu nie może przekroczyć okresu trwania przyczyny
opóźnienia.
§ 3 Odbiór przedmiotu umowy
1.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie Protokołu odbioru sporządzonego według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, bez żadnych uwag.
2.
W terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający:
1)
dokonuje odbioru przedmiotu umowy – jeżeli stwierdza, że przedmiot umowy wykonano zgodnie z wymaganiami określonymi w
umowie, albo
2)
odmawia odbioru przedmiotu umowy i przekazuje Wykonawcy swoje uwagi – jeżeli stwierdza,
że przedmiot umowy wykonano niezgodnie z wymaganiami określonymi w umowie.
3. W przypadku odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym
niż termin określony § 2 ust. 1 umowy, uwzględnia uwagi Zamawiającego i przedstawia Zamawiającemu do odbioru poprawione materiały lub
produkty opracowane w ramach umowy. W takim wypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu kolejnej procedury odbioru przedmiotu umowy w dalszym ciągu Zamawiający stwierdza niezgodność wykonania
przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający może:
1)
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i naliczać Wykonawcy kary z tytułu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, lub
2)
odstąpić od umowy na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 umowy.
5.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania Protokołu odbioru bez żadnych uwag.
6.
Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnień i odpowiedzialności Wykonawcy zgodnie z § 6
umowy.
§ 4 Wynagrodzenie
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie:
1)
w zakresie zamówienia podstawowego w kwocie nie wyższej niż ...............................zł brutto (słownie: ...................... złotych
i...../100), w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie
ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy;
2)
w zakresie zamówienia opcjonalnego w kwocie nie wyższej niż ...............................zł brutto (słownie: ...................... złotych i...../100),
w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie
ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ..............................zł brutto
(słownie: ...................... złotych i...../100), w tym należny podatek
od towarów i usług, zgodnie ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym koszty
wykonania umowy, koszty przekazania Zamawiającemu produktów będących wynikiem realizacji umowy z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych i wszelkich licencji do tych produktów, koszty udostępnienia platformy z materiałami.
3.
Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
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4.
Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowi Protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy bez żadnych uwag.
5.
Wykonawca dostarczy fakturę VAT do siedziby Zamawiającego.
6.
Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl) na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym. Informację
o zamiarze złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres:
………………………………………………….
7.
Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8.
Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyczerpują się wszelkie roszczenia Wykonawcy
względem Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.
§ 5 Przedstawiciele stron
1.
Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,
nadzorem nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz podpisywania Protokołów odbioru upoważniona (-ny) jest:
………………………………...................., tel.: (22) ............................, faks: (22) ......................., e-mail: ....................................
2.
Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, nadzorem
nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz podpisywania Protokołów odbioru upoważniona
(-ny)
jest:
……………………………………....................,
tel.:
(22)
............................,
faks:
(22)
.......................,
e-mail:
............................................................................
3.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia przekazanego drugiej Stronie za pośrednictwem faksu
lub poczty elektronicznej.
4.
Wszelkie informacje przekazywane w ramach realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2, z wyjątkiem dokumentów, dla których w umowie zastrzeżono formę pisemną lub
elektroniczną.
§ 6 Gwarancja jakości
1.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji jakości przedmiotu umowy, rozumianego jako produkty wytworzone przez
Wykonawcę w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2.
W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego przekazane na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany
w § 5 ust. 2 umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych od dnia przekazania wezwania.
3.
Przez wady przedmiotu umowy Strony rozumieją wady merytoryczne oraz wady techniczne/ technologiczne.
4.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonanie uprawnień z
tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.
W zakresie nieuregulowanym w umowie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5.
Do zgłaszania i usuwania wad przedmiotu umowy zgłoszonych w ramach rękojmi stosuje się postanowienia określone w ust. 2
niniejszego paragrafu.
6.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w przedmiocie Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 7 Prawa autorskie
1.
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu lub będą mu przysługiwać najpóźniej w terminie określonym
w ust. 3 wyłączne i nieograniczone prawami innych osób, autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów i produktów opracowanych
przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy,
w szczególności prezentacji, nagrań, plików źródłowych oraz wszelkiej dokumentacji, zwanych dalej:„ utworem”, które stanowią przedmiot
prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz.
1231 ze zm.) dalej:„ ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
2.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy Wykonawca:
1)
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy;
2)
zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, na korzystanie z utworów i z ich opracowań
lub przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami co oznacza, że przenosi na Zamawiającego zależne prawa
autorskie do utworów, a także wyłączne prawo zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego lub praw z utworu.
3.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu danego
utworu, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz co do liczby egzemplarzy
w zakresie następujących pól eksploatacji:
1)
używania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z
realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywania utworów lub ich dowolnej części, a także ich kopii;
2)
wielokrotnego wykorzystania utworów lub ich części;
3)
utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive,itd.);
4)
zwielokrotniania utworów w całości lub w części dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach
video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego

15

na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5)
wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej lub komputerowej, w tym do Internetu;
6)
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
7)
wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, w tym podczas seminariów i konferencji;
8)
nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stację naziemną;
9)
nadawania za pośrednictwem satelity;
10)
reemisji;
11)
wypożyczania, wynajmowania lub wymieniania nośników, na których utwór utrwalono;
12)
wykorzystania w utworach multimedialnych;
13)
wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do prezentacji lub do celów promocyjnych i reklamy;
14)
wprowadzania zmian lub skrótów;
15)
łączenia fragmentów z innymi utworami;
16)
sporządzania wersji obcojęzycznych;
17)
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
i rozpowszechnianie w sieci Internet;
18)
samodzielnego lub z udziałem innych osób lub podmiotów dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek
utworów –w razie wątpliwości poczytuje się, że utwory powstały w celu dalszego opracowania;
19)
wykorzystania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz komputerowych;
20)
korzystania z utworu w całości lub części oraz jego łączenia z innymi utworami, opracowywanie poprzez dodanie różnych
elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na języki obce, publikację i rozpowszechnianie w całości lub części
4.
Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich
oraz że przekazane utwory nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz zobowiązuje się zawrzeć umowy z twórcami utworów, które
przeniosą na Wykonawcę majątkowe prawa do utworów w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
5.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym, roszczeniem
o wynagrodzenie albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich
do utworów przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie,
a Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
6.
Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem
roszczeń o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie wynikłe z tego koszty,
w tym koszty postępowań sądowych lub administracyjnych.
7.
Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu,
ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych
ograniczeń.
8.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do opracowań Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na
których te opracowania zostały utrwalone.
9.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do wykonywania praw osobistych do utworów w jego imieniu oraz zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych i
niepodnoszenia wobec Zamawiającego oraz Ministerstwa Zdrowia roszczeń związanych z przysługującymi mu autorskimi prawami osobistymi
do utworów, w tym prawa do oznaczenia autorstwa, prawa do integralności oraz prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów,
także w zakresie obejmującym zmiany opracowań.
10.
Wykonawca zapewnia, iż w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek majątkowe
lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworów przysługiwały osobom trzecim, w tym
w szczególności jego pracownikom lub podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że osoby te niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia
ze strony Zamawiającego przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego lub wskazany przez niego
podmiot w zakresie określonym
w niniejszym paragrafie oraz udzielą Zamawiającemu oraz wskazanemu przez niego podmiotowi niezwłocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie opisanym
w niniejszym paragrafie, jak i praw osobistych nie mniejszych niż zakres określony w umowie.
11.
Wykonawca zapewnia, iż autorzy utworów nie będą wykonywali przysługujących im autorskich praw osobistych odnośnie utworów
w stosunku do Zamawiającego oraz osób przez niego wskazanych,
w szczególności Ministerstwa Zdrowia. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują utwory i którym przysługują osobiste prawa autorskie,
nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego oraz Ministerstwa Zdrowia żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przeróbek dokumentacji.
12.
W okresie realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie
się i ewentualne dalsze opracowywanie utworów przekazanych już Zamawiającemu.
13.
Z zastrzeżeniem przepisów o obowiązkowym pośrednictwie organizacji zbiorowego zarządzania, Wykonawca oświadcza, że żaden
z utworów, które powstaną w ramach realizacji przedmiotu umowy
nie zostanie powierzony w zarząd organizacji zbiorowego zarządzania.
14.
Wykonawca wyraża zgodę, by ze względu na specyfikę treści utworu Zamawiający decydował o terminie pierwszego udostępnienia
utworu publiczności, przy czym niniejsza umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do zwielokrotnienia i rozpowszechnienia utworu.
Zamawiający będzie miał prawo przenieść tę zgodę na inny podmiot.
15.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wykorzystane w utworach materiały, w tym muzyczne
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i inne, zwolnione były z opłat licencyjnych związanych z ochroną praw autorskich lub były wyłączną własnością Wykonawcy. W przypadku użycia
materiałów należących do osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od autora danego materiału zgodę na wykorzystanie materiału
do produkcji utworu i do udostępniania oraz wykorzystania w zakresie określonym w niniejszym paragrafie
oraz przedłożyć tę zgodę Zamawiającemu w szczególności z upoważnieniem do przeniesienia zgody na inny podmiot.
16.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że dalszy obrót utworami przez Zamawiającego nie
powoduje obowiązku zapłaty Wykonawcy, ani innym osobom uczestniczącym
w wykonaniu przedmiotu Umowy, dodatkowego wynagrodzenia.
§ 8 Podwykonawcy
1.
Wykonawca nie może w trakcie trwania umowy powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem zakresu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Wykaz podwykonawców stanowi
załącznik nr 4 do umowy (jeśli dotyczy).
2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
3.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
oraz wykazania, iż:
1)
w przypadku zmiany dotychczasowego podwykonawcy, proponowany nowy podwykonawca spełnia –w zakresie, w jakim
Wykonawca powoływał się na zasoby zastępowanego podwykonawcy – warunki udziału w postępowaniu, w wyniku przeprowadzenia którego
zawarto niniejszą umowę i zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji umowy oraz nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w tym postępowaniu lub
2)
w przypadku rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy - Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie w jakim powoływał się na zasoby zastępowanego podwykonawcy i zobowiązuje się do osobistego wykonania zamówienia.
5. Zmiana podwykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§ 9 Kary umowne
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w kwocie odpowiadającej:
1)
20% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy - w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2)
0,2% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy dla części zamówienia, której dotyczy zwłoka - za każdy rozpoczęty
dzień roboczy zwłoki, w przypadku niedotrzymania któregokolwiek
z terminów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy;
3)
0,2% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy dla części zamówienia, której dotyczy zwłoka - za każdy rozpoczęty
dzień roboczy zwłoki, w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy;
4)
1000,00 zł za każdorazowy przypadek niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych
w umowie;
5)
1000,00 zł za każdorazowy przypadek stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy określonych w § 7, § 13 lub
§ 14 umowy, a w przypadku gdy naruszenie to ma charakter ciągły, 100,00 zł za każdy kolejny dzień roboczy trwania naruszenia.
2.
Kary naliczone na podstawie ust. 1 łącznie nie mogą przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci
należną mu kwotę z wynagrodzenia/ faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania płatności
w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej
w terminie 7 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość przewidzianych kar
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 10 Zmiany umowy
1.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w ust. 2.
2.
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1)
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, max. o 7 dni, z zachowaniem wysokości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
2)
zmianę podwykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 umowy,
3)
zmianę lokalizacji studia/ sali nagraniowo-transmisyjnej pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz jest zgodna z deklaracjami Wykonawcy zawartymi w ofercie przetargowej,
4)
zmianę terminów poszczególnych dni nagraniowo-transmisyjnych.
3.
Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§ 11 Forma i tryb rozwiązania umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
tj. w przypadku, gdy:
1)
suma kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2-5 osiągnie równowartość 20% łącznej kwoty, o której mowa w § 4
ust. 1 umowy;
2)
Wykonawca powierzył wykonanie umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody
Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu;
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3)
Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił
sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;
4)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał
zrealizować Przedmiot umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy i nie zmienił sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego
przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu.
2.
Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z dniem
doręczenia go drugiej Stronie. Korespondencję odebraną lub nieodebraną, a nadaną listem poleconym za pośrednictwem operatora
wyznaczonego i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie doręczoną.
3.
W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wykonać wszystkie
niezbędne czynności umożliwiające sprawne zakończenie spraw w toku oraz zwrócić Zamawiającemu dokumenty, pliki i materiały, w których
jest posiadaniu w związku z realizacją umowy.
4.
W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania przez którąkolwiek ze Stron:
1)
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonany lub nienależycie wykonany przedmiot umowy;
2)
Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy;
3)
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w § 9 umowy.
§ 12 Postanowienia Dotyczące Siły Wyższej
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek z zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron
umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o
czas trwania jej skutków.
2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne i niezależne od stron umowy, takie jak: wojnę, zamieszki,
strajki, trzęsienie ziemi, epidemię.
3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły
wyższej”, zobowiązana jest o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzięcia wiadomości o
zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”.
4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się
z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony mogą rozwiązać umowę. W przypadku rozwiązania umowy z tej
przyczyny, ewentualne jej częściowe wykonanie i końcowe rozliczenie będzie uzgodnione przez Strony umowy.
§ 13 Cesja i Poufność
1.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy
zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym
do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy.
2.
Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
3.
Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden inny sposób osobom
trzecim jakichkolwiek danych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez
Wykonawcę w związku i przy okazji zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania, stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, z
wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów.
4.
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z postanowieniami umowy
dotyczącymi ochrony poufnych informacji, oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy.
5.
Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu.
6.
W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.
§ 14 Przetwarzanie Danych Osobowych i Obowiązek Informacyjny Strony zapewniają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 rozporządzenie 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia niniejszej umowy, oraz zobowiązują się do wypełnienia
tego obowiązku w trakcie jej realizacji.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie
przy Alejach Jerozolimskich 87;
2)
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Perkowski, tel. 511 968 720; e-mail: iod@poltransplant.pl;
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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
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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, stosownie 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, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− 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, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesy publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− 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 których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 15 Postanowienia Końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2.
Wszelkie spory między stronami wynikłe w związku z niniejszą umową, których Strony nie rozstrzygną polubownie w drodze
wzajemnych negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz załączników do umowy:
Załącznik Nr 1 – oferta cenowa,
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 3 – Wzór protokołu odbioru + oświadczenie w zakresie praw autorskich,
Załącznik Nr 4 – wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy).

Załącznik Nr 3 do umowy nr 2/POL/2021 z dnia ………………………..
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