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Załącznik nr 6

UMOWA NR FIN ....................................
umowa zawarta w Suchaniu, w dniu ................... 2014 roku pomiędzy:
Gminą Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, reprezentowaną przez Stanisławę Bodnar –
Burmistrza Suchania, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez .......................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZK. 271. 1. 16. 2014, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.), w ramach projektu ,,Włącz myślenie”- innowacyjny program nauczania i obudowy
dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego, nr WND-POKL.03/03/04-00-24/13 realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie ePoradnika dla
nauczycieli wdrażających Innowacyjny Program Nauczania. Przedmiot zamówienia powinien
zostać wykonany w ramach realizacji projektu „Włącz myślenie” – innowacyjny program
nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia.
2. W ramach realizacji zamówienia publicznego Wykonawca ma obowiązek:
1) przygotować merytorycznie tekst przedstawiający założenia programu,
2) opracować opis obudowy dydaktycznej będącej integralną częścią innowacyjnego
programu nauczania,
3) omówienie potencjalnych problemów, z którymi nauczyciele mogą się spotkać podczas
wdrażania programu.
3. E-poradnik powinien spełniać następujące wymagania:
1) ePoradnik winien uwzględniać potrzeby i możliwości zrozumienia przez nauczycieli, dla
których jest przeznaczony, Innowacyjnego Programu Nauczania (IPN) oraz przygotowaną
obudowę dydaktyczna w formie scenariuszy. E -poradnik powinien być komponentem,
pomostem do zrozumienia zarówno IPN, scenariuszy jak również podstawę programową
nauczania wczesnoszkolnego.
2) merytoryczna wartość e-poradnika powinna zawierać:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
b) treści zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego (
nauczania wczesnoszkolnego), Innowacyjnego Programu Nauczania oraz poszczególnych scenariuszy zajęć,
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w
jakich program będzie realizowany ( dzieci 6 i 7 letnich)
d) opis założonych osiągnięć ucznia,
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,
f) poprawność pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
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3) techniczna wartość e-poradnika powinna zawierać:
a) zredagowaną metryczkę e poradnika, która powinna informować:
 jakiego bloku dotyczy,
 dla jakiego etapu nauczania i dla jakiej liczby godzin na tym etapie została przygotowana,
 wyraźnie charakteryzować uczniów, określając dla jakiego rodzaju użytkowników, o
jakich cechach, możliwościach umysłowych i możliwościach „technicznych” jest przeznaczony,
 jakie jest niezbędne w jego realizacji przygotowanie kadry nauczycielskiej oraz wyposażenie szkoły,
 kto go przygotował, jakie jest doświadczenie zawodowe autora,
b) wprowadzenie:
 skrócony opis poradnika,
 co jest szczególnego w danym bloku nauczania,
 ogólna charakterystyka celów,
 informacje o specyfice IPN,
c) sformułowanie celów programu ePoradnika,
d) dobór treści i układ materiału, ePoradnik należy sporządzić czcionką 12 -Times New
Roman
e) procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, ta część powinna zawierać:
 zrozumienie przykładowych metod pracy z uczniem, wraz ze zrozumieniem wybranych doświadczeń,
 przykładowe scenariusze lekcji,
 wybór podręcznika elementarz pierwszoklasisty,
 dobór podstawowych środków dydaktycznych,
f) opis założonych osiągnięć uczniów i propozycje ich oceny, w tym punkcie należy zamieścić:
 określenie spodziewanych rezultatów, jakie uzyskają nasi uczniowie w toku realizacji
naszego programu,
 wskazanie metod pomiaru osiągnięć ucznia,
 przykładowe próby comiesięcznych raportów monitorująco-ewaluacyjnych, testów
bieżących i rocznych oraz prac projektowych,
 propozycje testów końcowych,
 ustalenie wymagań na poszczególne stopnie szkolne.
g) ewaluacja programu - pełna ewaluacja powinna odbyć się w warunkach szkolnych,
prowadzona przez nauczyciela realizującego program w formie comiesięcznych raportów monitorująco-ewaluacyjnych lub zewnętrzna, czyli organizowana przez osoby nie
uczestniczące bezpośredni w procesie kształcenia.
4. Opracowany ePoradnik musi uwzględniać wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz załączniku do siwz tj. wniosku o dofinansowanie, które są integralną
częścią umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia .................................................. 2014 roku.
2. Wykonawca, przed upływem terminu określonego w ust. 1 dostarczy Zamawiającemu opracowany ePoradnik, wykonany zgodnie z umową.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ePoradnika, o którym mowa w § 1, dokona
jego protokolarnego końcowego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone
wady, to w przypadku, gdy wady te nadają się do usunięcia, Zamawiający określi termin na
usunięcie wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wskazanym przez
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Zamawiającego.
4. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający będzie uprawniony do
usunięcia wad na koszt Wykonawcy. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający
może od umowy odstąpić.
§3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do działania z najlepszą wiedzą fachową oraz najwyższą
starannością i rzetelnością przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest
do realizacji umowy z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał techniczny
i osobowy oraz bazę lokalową, niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego z przepisami
prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z zachowaniem profesjonalnego charakteru
świadczonych przez Wykonawcę usług, oraz że zobowiązuje się do spełniania powyższych
wymagań przez cały okres realizacji postanowień niniejszej Umowy.
3. Osoby realizujące zamówienie w ramach niniejszej będą pełnić swoje obowiązki osobiście, tzn.
nie mogą powierzyć wykonania czynności w ramach umowy innym osobom.
4. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego, w formie pisemnej, o problemach w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
5. Osoby zaangażowane w realizację zadania będą prowadzić i przedkładać Zamawiającemu
ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wykonywania umowy.
§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza, iż ePoradnik, opracowany w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz
wszystkie jego elementy składowe zostaną wykonane bez niedozwolonych zapożyczeń z
utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w
szczególności praw autorskich innych osób.
2. Wykonawca oświadcza, że ePoradnik utworzony w ramach niniejszej umowy stanowi
niepodzielne dzieło wspólne i przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości
programu.
3. Wykonawca oświadcza, iż nabędzie, najpóźniej na dzień przekazania Zamawiającemu
przedmiotu Umowy, wszelkie prawa i uprawnienia do dysponowania przedmiotem Umowy, w tym
autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych, przy
tworzeniu poszczególnych dzieł objętych przedmiotem Umowy, oraz oświadcza, iż utworzone
scenariusze, bądź jakakolwiek ich część będzie wolna od wad prawnych i wad fizycznych, a
także służą mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do wykonywanego programu bądź jego
elementów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że
prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Ponadto Wykonawca oświadcza, że
rozporządzenie ePoradnikiem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej,
a w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych, łącznie z wyłączonym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za
granicą dziełami powstałymi w wyniku realizacji niniejszej Umowy na wszystkich znanych w
momencie podpisania umowy polach eksploatacji, w szczególności:
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1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części programu
jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili zawarcia Umowy,
w szczególności na nośnikach magnetycznych, analogowych, cyfrowych umożliwiających
ich wykorzystanie lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub
czasowe zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany);
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie programu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscach
i czasie przez siebie wybranych, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
5) wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju trwałej komputera oraz do pamięci
nietrwałej RAM oraz rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy ( drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także
poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
7) prawo do określania nazw programu, pod którymi będzie on wykorzystywany
lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania
na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków
towarowych wykorzystywanych w utworze;
8) prawo do wykorzystywania programu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
9) prawo do rozporządzania opracowaniami programu oraz prawo udostępniania ich do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji.
5. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
nastąpi z chwilą końcowego protokolarnego odbioru programu przekazanego Zamawiającemu. Z
tą chwilą Zamawiający nabywa również prawo własności do wszelkich nośników (płyty CD, płyty
DVD itp.), na których utrwalono przedmiot umowy bądź jakiekolwiek jego elementy.
6. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę praw
autorskich lub patentowych osób trzecich, a dotyczące przedmiotu Umowy będą dochodzone
bezpośrednio od Wykonawcy i niniejszym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z
odpowiedzialności z tego tytułu. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza
roszczenia do programu, Wykonawca po zawiadomieniu przez Zamawiającego nie uchyli się od
niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom
na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich
zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń
oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
7. Jeżeli ePoradnik posiada wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwiają
korzystanie z ePoradnika i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji ePoradnika
wolnego od wad, spełniających wymagania określone w niniejszej Umowie oraz naprawienia
szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także
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uprawniony do odstąpienia od Umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonaniu praw do ePoradnika. W szczególności
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji ePoradnika i decydowania
o zachowaniu jego integralności.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jego znaków towarowych, w imieniu własnym
lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych stanowiących elementy scenariuszy.
10. Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych oraz za udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywania autorskich praw
zależnych, objęte jest wynagrodzeniem określonym postanowieniami niniejszej Umowy, a przez
to Wykonawcy nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na
Zamawiającego przedmiotowych praw, określonych postanowieniami niniejszej umowy.
11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na czas nieoznaczony.
§5
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy w całym okresie jej obowiązywania

2.

3.

4.
5.

wynosi
brutto: ................................................................................................................... zł,
(słownie: ............................................................................................................................. złotych),
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rachunku
(faktury) wystawianej po wykonaniu przedmiotu umowy oraz protokolarnego odbioru przez
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wypełnionego rachunku (wystawionej faktury) na rachunek bankowy
Wykonawcy: ....................................................................................................................................
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie współfinansowane jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§6
KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,
2) nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 5 ust. 1.
3) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, bądź jego części w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień
zwłoki przy czym zwłoka zamówienia dłuższa niż 7 dni będzie traktowana jako odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,02%
łącznego wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,
licząc od dnia następnego po dniu, w którym wada powinna być usunięta.
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2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
zapłaty.
4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z realizacji
postanowień niniejszej umowy.
§7
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian przepisów
podatkowych lub wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż
Wykonawca stroną, instytucjami nadzorującymi realizację projektu w ramach, którego
realizowane jest zamówienie;
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej
lub Instytucji Pośredniczącej w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków;
3) konieczna będzie zamiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły
wyższej lub okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
4) konieczna będzie zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia w przypadku
nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak śmierć, choroba lub innych zdarzeń
powodujących konieczność zmiany lub stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego
wykonywania obowiązków określonych w umowie, pod warunkiem, że osoba
zaproponowana będzie posiadała co najmniej równe lub wyższe kwalifikacje oraz
doświadczenie, a także spełni łącznie wszystkie warunki niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia jako osoba wskazana w umowie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących
przepisach.
2. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
informacji o zdarzeniach wymienionych poniżej:
1) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do zastrzeżeń
lub uwag Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
z zachowaniem 3- dniowego okresu wypowiedzenia;
2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź postępowanie naprawcze;
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3) zwłoka Wykonawcy w realizacji umowy bądź części umowy wyniesie powyżej 7 dni.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający będzie mógł bez żadnych konsekwencji prawnych
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji, że projekt w ramach, którego
realizowana jest niniejsza umowa zostanie wycofany przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia,
przez co Zamawiający utraci środki na jego realizację.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
5. Odstąpienie od umowy może nastąpić także na warunkach określonych w art. 145 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień
niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubowną w drodze negocjacji,
przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 2 w terminie 1 miesiąca
liczonego od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na
drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją
przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji Umowy
jest prawo polskie.
3. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Wykonawca:

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

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