Kraków, 22.01.2020
Zapytanie ofertowe

Dotyczące wyboru pracownika naukowego do realizacji projektu TEAM: „In quest of a more efficient
quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes
(INGENIOUS)” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (nr umowy o dofinansowanie:
POIR.04.04.00-00-3D74/16-00).
I.

ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: 675-00-22-36, REGON: 000001270
Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.
zm.).

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dane dotyczące projektu:
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.04.04.00-00-3D74/16-01
Okres realizacji projektu: 1.09.2017-31.08.2020
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybranie wykonawcy: pracownika naukowego, który
zrealizuje wybrane zadania badawcze związane z realizacją projektu TEAM: „In quest of a more
efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic
processes (INGENIOUS)” (TEAM/2016-3/27). Do zadań badawczych wybranego pracownika
naukowego będzie należało wykonanie wykonanie pomiarów fotochemicznych (pomiary
aktywności fotokatalitycznej materiałów w wybranych reakcjach) i fotofizycznych (pomiary
luminescencji badanych materiałów) wraz z opracowaniem mechanizmów aktywacji tlenu i
wody na badanych materiałach półprzewodnikowych oraz izolatorach (jak również ich
mieszanin) aktywowanych światłem z zakresu NIR. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany
przygotować manuskrypt publikacji na podstawie otrzymanych wyników. Wykonawca będzie
rozliczany na podstawie wykonania całości wszystkich powierzonych zadań (wykonania serii
pomiarów fotochemicznych/fotofizycznych, zaproponowania mechanizmu aktywacji O2 i H2O
na powierzchni badanych materiałów aktywowanych światłem z zakresu bliskiej podczerwieni,
przygotowania manuskryptu publikacji), nie później niż dwa tygodnie po dostarczeniu przez
Wykonawcę sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań badawczych oraz manuskryptu
publikacji i zaakceptowaniu przez Zamawiającego na ich podstawie protokołu realizacji

zlecenia. Zadania badawcze muszą zostać zrealizowane do dnia 31.03.2020 r. Harmonogram
pracy zostanie ustalony przez Wykonawcę i Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia
zawarcia umowy. Łączna liczba godzin przepracowanych i wymaganych przedmiotem
niniejszego Zapytania ofertowego, a następnie przyszłą umową wynosi 320 godzin.
III.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO:
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do:
a. zapewnienia miejsca, wszelkich materiałów i odczynników oraz odpowiedniej infrastruktury
badawczej niezbędnej do wykonania ustalonych pomiarów,
b. zapewnienia miejsca pracy wyposażonego w komputer wraz z odpowiednim
oprogramowaniem niezbędnych do analizy otrzymanych wyników,
c. umożliwienia konsultacji otrzymanych wyników z pozostałymi wykonawcami realizującymi w.
w. projekt.
2. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół realizacji
zlecenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zaplanowanych pomiarów oraz do analizy
otrzymanych wyników i określenia mechanizmów aktywacji tlenu i wody na półprzewodnikach i
izolatorach aktywowanych światłem z zakresu NIR.
4. Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze

IV.

TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Usługi objęte przedmiotem Umowy będą realizowane do dnia 31 marca 2020 r. Łączna liczba godzin
przepracowanych i wymaganych przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego, a następnie przyszłą
umową wynosi 320 godzin.
2. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia Umowy.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Są bądź dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia, która posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie, a w szczególności, która posiada:
a) tytuł magistra nauk chemicznych;
b) doświadczenie naukowe poparte co najmniej dwiema publikacjami naukowymi;
c) doświadczenie w realizacji projektów naukowych (uczestnictwo w co najmniej 2 projektach
naukowych w ciągu trwania studiów doktoranckich i/lub studiów II stopnia, z których tematyka
przynajmniej jednego dotyczyła fotokatalizy);
d) status doktoranta.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych
Zamawiającego i Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
spełniających wymogi niniejszego zapytania.
2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy wyborze oferty
najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
A. „Cena” – waga 10% ( maksymalnie 10 punktów)
Cena zaproponowana w ofercie powinna być ceną brutto (z uwzględnieniem ceny netto) podaną
w PLN. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej -od
wskazanej powyżej kwoty wynagrodzenia, potrąci kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia, które
powstaną po stronie Zamawiającego, w szczególności ewentualną zaliczkę na należny podatek
dochodowy, narzuty powstałe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług VAT kwota netto
powinna równać się kwocie brutto.
B. Kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy – waga 90% (maksymalnie 90 punktów)
Punkty w zakresie kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy” zostaną przyznane za:
a) doświadczenie naukowe w zakresie fotokatalizy poparte związanymi z tematyką fotokatalizy:
publikacjami naukowymi lub wystąpieniami konferencyjnymi, co musi być potwierdzone
poprzez występowanie w tytule lub w słowach kluczowych słów, takich jak: photocatalysis,
reactive oxygen species, photogeneration of ROS, hydroxyl radicals, singlet oxygen, superoxide
anion, transition metals, semiconductors:
 20 pkt. za każdą publikację z zakresu fotokatalizy (dotyczy również publikacji
wskazanych do spełnienia warunku przystąpienia do składania ofert) (maksymalnie 3
publikacje do punktacji);
 5 pkt. za każde wystąpienie konferencyjne (maksymalnie 6 wystąpień konferencyjnych
do punktacji).

VII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej;
2. Ofertę należy złożyć do dnia 30 stycznia 2020 roku na adres: macyk@chemia.uj.edu.pl;
3. Do oferty należy dołączyć:
– wykaz informacji niezbędnych do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
przeprowadzenia oceny wg ustalonych kryteriów;
– oświadczenie Wykonawcy w zakresie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
– oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania;
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W tym
celu Wykonawca powinien przesłać pytania na adres macyk@chemia.uj.edu.pl z powołaniem się na
nazwę postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia
dotyczące treści złożonych ofert.
VIII.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu do składania i otwarcia ofert.
Załączniki:
Załącznik A - Formularz Oferty/ Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna;
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
Załącznik nr 3: wzór umowy.
Kierownik projektu
Prof. dr hab. Wojciech Macyk

Załącznik nr A
do zapytania ofertowego
Formularz oferty/Oświadczenie Wykonawcy
Dane Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia:
Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
Telefon ................................... Faks.........................................................................................
NIP* ........................................ REGON*..................................................................................
Email: ……………………………. Telefon: ………………………………………………….
Nawiązując do ogłoszonego Zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy, pracownika
naukowego, który zrealizuje wybrane zadania badawcze związane z realizacją projektu TEAM: „In quest
of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic
processes (INGENIOUS)” (TEAM/2016-3/27). Do podstawowych zadań badawczych wybranego
pracownika naukowego będzie należało wykonanie pomiarów fotochemicznych i fotofizycznych oraz
opracowanie mechanizmów aktywacji tlenu i wody na półprzewodnikach i izolatorach aktywowanych
światłem z zakresu NIR, składamy poniższą ofertę:
1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ……………………………*,
plus należny podatek VAT w wysokości …....... * %, co daje kwotę brutto …....................... * (słownie
:………..................................... *); przy czym podstawą do ustalenia kwoty należnej Wykonawcy jest
cena netto jednej godzinny pracy w wysokości _____zł, co po doliczeniu należnej stawki podatku
VAT* daje cenę brutto jednej godziny pracy: _____________ zł. (słownie: ……………………………….).
Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zestawienia faktycznej liczby przepracowanych
godzin warsztatów.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej
od wskazanej powyżej kwoty wynagrodzenia, potrąci kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia,
które powstaną po stronie Zamawiającego, w szczególności ewentualną zaliczkę na należny
podatek dochodowy, narzuty powstałe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług VAT kwota netto
powinna równać się kwocie brutto.
Wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Oświadczam że:
1. zapoznałem/-am się z treścią zapytania, oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania w nim
zawarte.
2. wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez panią/pana
…………………………………………………………. , która/-y spełnia warunki udziału w postępowaniu, na
dowód czego w załączniku do Formularza Oferty przedstawiamy szczegółowe informacje,

4. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia ofert, w szczególności
zawartym w nim wzorem Umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania,
5. oferujemy termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.03.2020 r. zgodnie z Zaproszeniem
do składania ofert i zobowiązujemy się do ustalenia wymaganego Zapytaniem
Harmonogramu,
6. Spełniam warunki bezstronności i niezależności oraz braku powiązań kapitałowych lub
osobowych w stosunku do Zamawiającego..
7. W przypadku przyznania zamówienia - zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w
sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………………….., e-mail:
………………………., tel.: ……………..…….. (można wypełnić fakultatywnie)
10. ** Pozostaję w stosunku pracy: tak/nie*** (jeśli tak, można podać nazwę i adres zakładu
pracy)......................................................................................................................................
11.
** Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest
niższa/wyższa***od minimalnego wynagrodzenia.
12.
** Przebywam/nie przebywam*** na urlopie bezpłatnym w okresie od ........ do …….
*nie dotyczy osoby fizycznej
**dotyczy osób fizycznych
*** niepotrzebne skreślić
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej ofercie, na potrzeby niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji zamówienia.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:






załącznik do formularza oferty: wykaz osoby dedykowanej do realizacji zamówienia, doświadczenie
i osiągnięcia w ramach warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna;
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
……………………………………………………………
……………………………………………………………

….…………………..…………………………………..
Miejsce, data, ew. pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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, dalej „Rozporządzenie
Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy
jest przez e-mail: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@uj.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem
postępowania dotyczącego zapytania ofertowego dotyczącego dostawy w ramach projektu
„In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and
uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)””, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: „Zwiększenie potencjału naukowobadawczego”, Działanie 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego B+R”, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Ogólnego, a w przypadku udzielenia
zamówienia Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, a
następnie zawarcia wykonania Umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w związku z przeprowadzaną kontrolą
wydatkowania środków projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze
postępowanie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do upływu terminu
możliwości kontroli projektu albo jego trwałości.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w
Rozporządzeniu Ogólnym.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Ogólnego.
Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Ogólnego, nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 9
powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
12. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
….…………………..…………………………………..
Miejsce, data, ew. pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego

(Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB
ART. 14 RODO
Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 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 wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość .......................... dnia .......................................... r.

….…………………..…………………………………..
pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

Wzór Umowy

UMOWA

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2020 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków,
NIP 675-000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: prof. dr hab.
Wojciecha Macyka – Kierownika projektu, na podstawie pełnomocnictwa Prorektora UJ ds.
badań naukowych i funduszy strukturalnych nr 1.012.947.2017, z dnia 20.09.2017 roku,

a
………………………………. z siedzibą/zamieszkałym/łą* przy ul. ……………………….,
NIP: ……………, REGON: ……….., PESEL ……………*, zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO,
zawarto umowę (dalej „Umowa”) następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1.

W ramach Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji
wybranych zadań badawczych związanych z projektem TEAM: „In quest of a more
efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic
processes (INGENIOUS)”

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
Wykonanie pomiarów objęte Umową realizowane będzie w ramach projektu
Uniwersytetu Jagiellońskiego pn. „In quest of a more efficient quantum solar energy
exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)” , nr
umowyo finansowanie POIR.04.04.00-00-3D74/16-00, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

* Niepotrzebne skreślić

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo–
badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów fotochemicznych i
fotofizycznych wraz z opracowaniem mechanizmów aktywacji tlenu i wody na badanych
materiałach półprzewodnikowych oraz izolatorach (jak również ich mieszanin)
aktywowanych światłem z zakresu NIR. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany
przygotować manuskrypt publikacji na podstawie otrzymanych wyników.

4.

Strony, w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, ustalą przebieg pracy
(harmonogram) tj. terminy wykonania poszczególnych zadań oraz godziny, które są
przewidziane na wykonanie danej pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany,
w porozumieniu z Wykonawcą, terminów rozpoczęcia i zakończenia prac badawczych.

5.

Integralną częścią Umowy jest: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, oferta
Wykonawcy z dnia ………….. oraz dokumentacja postępowania.

1.

2.

§2
W wykonaniu Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

wykonania wszystkich powierzonych zadań takich jak: wykonanie serii pomiarów
fotochemicznych/fotofizycznych, zaproponowania mechanizmu aktywacji O2 i
H2O na powierzchni badanych materiałów aktywowanych światłem z zakresu
bliskiej podczerwieni oraz przygotowania manuskryptu publikacji, który w dalszej
części niniejszej Umowy zwany jest jako „Dzieło” oraz przeniesienia na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dzieła na warunkach określonych
w niniejszej Umowie.

b)

wykonania zadań badawczych zgodnie z ustalonymi w harmonogramie terminami;

c)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
największej staranności, przy uwzględnieniu posiadanych umiejętności
i doświadczenia;

d)

zapewnienia sobie odpowiednich materiałów naukowych do opracowania
otrzymanych wyników;

e)

współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz
w przypadku korzystania z sal laboratoryjnych, wyposażenia (w tym użytkowanie
aparatury, korzystanie z odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych).

W wykonaniu Umowy Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania
usług, zobowiązując się do:
a)

ustalenia we współpracy z Wykonawcą terminu wykonania powierzonych zadań
badawczych z uwzględnieniem dostępności sal laboratoryjnych,

b)

zapewnienia miejsca pracy z odpowiednim wyposażeniem; o miejscu
przeprowadzenia badań Wykonawca będzie powiadomiony nie później niż na pięć
dni roboczych przed planowanym ich terminem;

c)

umożliwienia konsultacji z przedstawicielami
szczegółowych treści i przebiegu badań,

d)

zapewnienia komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnych do
analizy otrzymanych wyników, odczynników chemicznych, materiałów
laboratoryjnych i specjalistycznej aparatury,

f)

powiadomienia innych uczestników projektu o miejscu i terminie rozpoczęcia
zadań realizowanych przez Wykonawcę w związku z projektem TEAM.

Zamawiającego

odnośnie

3.

Wykonawca zapewnia, iż osoby którym powierzy wykonanie zamówienia, legitymować
się będą doświadczeniem i kwalifikacjami określonymi w ofercie, zgodnie z warunkami
określonymi w punkcie V oraz w punkcie VI B Zapytania ofertowego.

4.

Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół wykonania zlecenia zaakceptowany
przez Zamawiającego na podstawie złożonych sprawozdań z wykonania poszczególnych
zadań badawczych oraz manuskryptu publikacji.
§3
Termin

1.

Usługi objęte przedmiotem Umowy będą realizowane w okresie od udzielenia
zamówienia, tj. zawarcia Umowy do dnia 31 marca 2020 r., w terminach ustalonych
z Wykonawcą w harmonogramie z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.

Łącznie, w ramach realizacji niniejszej Umowy, wykonawca przepracuje 320 h.

3.

Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji zamówienia w dniu zawarcia Umowy.
§4
Rozliczenie między Stronami

1.

2.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła ustalona została na
podstawie oferty Wykonawcy.
Za wykonanie powierzonych prac badawczych oraz przeniesienie majątkowych praw
autorskich do Dzieła, ustala się maksymalne wynagrodzenie w wysokości netto
……………………………*, plus należny podatek VAT w wysokości …....... * %, co
daje kwotę brutto …....................... * (słownie :………..................................... *); przy
czym podstawą do ustalenia kwoty należnej Wykonawcy jest cena netto jednej godzinny
pracy w wysokości _____zł, co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT* daje cenę
brutto

jednej

godziny

pracy:

_____________ zł.

(słownie:

……………………………….). Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie
zestawienia faktycznej liczby przepracowanych godzin warsztatów.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawcy nieprowadzącego działalności
gospodarczej od wskazanej powyżej kwoty wynagrodzenia, potrąci kwotę stanowiącą
wszelkie świadczenia, które powstaną po stronie Zamawiającego, w szczególności
ewentualną zaliczkę na należny podatek dochodowy, narzuty powstałe po stronie
Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy niebędącego płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
kwota netto powinna równać się kwocie brutto.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje koszt realizacji wszelkich czynności
objętych przedmiotem Umowy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w § 4 ust. 2 po wykonaniu – bez
zastrzeżeń – pracy objętej przedmiotem Umowy i złożeniu prawidłowo wystawionego
faktury / rachunku w siedzibie Zamawiającego – ul. Gronostajowa 2, p. C1-15 , 30-387
Kraków: .......:; tel.:……/. Faktura / rachunek wystawiany będzie po zakończeniu
realizacji zamówienia.
Termin zapłaty faktury / rachunku za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się
do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego faktury /
rachunku (który może zostać wystawiony po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu
wykonania zlecenia).
Faktura / rachunek będzie wystawiony w następujący sposób:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
i opatrzone dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku
Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/ rachunku.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi będzie potwierdzenie
odbioru przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
dokonane protokołem wykonania zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Umowy.
Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. Za datę płatności uznaje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-22-36.
Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
i posiada numer identyfikacyjny (NIP): …………… i jest uprawniony do wystawiania
faktur VAT.
Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku
rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018
poz. 2174 ze zm.).
W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej

15.
16.
17.

liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek
wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów
Krajowej Administracji Skarbowej.
Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego Naczelnikiem Urzędu Skarbowego jest
Naczelnik Urzędu Skarbowego………………………….
Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy
służy mu dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik
podatku od towarów i usług Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany
w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.
U. 2018 poz. 2174 ze zm.).
§5
Odpowiedzialność za naruszenie Umowy

1.

2.

3.

4.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% należnego Wykonawcy maksymalnego wynagrodzenia,
wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w tym niewykonanie powierzonych zadań lub
wstawienie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł licząc za każde niewykonanie lub
każde nienależyte wykonanie Umowy. Ponadto, w przypadku powtórzenia się naruszenia
w powyższym zakresie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od
Umowy, także w części niewykonanej. Przez „nienależyte wykonanie umowy” rozumieć
należy naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez Zamawiającego w treści Umowy
lub Zapytania ofertowego zasad realizacji przedmiotu Umowy, tj. w szczególności w razie
zgłoszenia przez Zamawiającego, zastrzeżeń co do jakości pracy wykonawcy, treści
przygotowanych materiałów bądź ich braku; w razie wykonywania przez wykonawcę
pracy w stanie nietrzeźwości, w razie jego nieobecności itp. Suma kar umownych z tego
tytułu nie może przekroczyć 30% wysokości maksymalnego wynagrodzenia, wskazanego
w § 4 ust. 2 Umowy.
W przypadku nieustalenia harmonogramu badań w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% należnego Wykonawcy maksymalnego
wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy.
W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie mniej niż
100,00 PLN (słownie złotych: sto) i nie więcej niż 200,00 PLN (słownie złotych:
dwieście) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
odbioru bez zastrzeżeń, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z
§ 4 ust. 2 umowy, chyba, że opóźnienie jest skutkiem braku współpracy Zamawiajacego
przy realizacji umowy lub innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności,

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego
po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w Umowie
stanowiące podstawę do ich naliczenia.
Kary umowne podlegają sumowaniu, a uiszczanie kar umownych nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku dalszego realizowania usług, zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy wobec
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Niezależnie od przewidzianych w Umowie kar, w przypadku powstania szkody
przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, Strony zachowują prawo
egzekucji kar umownych.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistniałych poniższych okolicznościach:
a)
dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie
wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,
b)
zostanie podjęta likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c)
wystąpią u Wykonawcy duże trudności finansowe, uniemożliwiające lub
utrudniające wykonywanie Umowy,
d)
Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie, bądź zaniecha dalszej
realizacji przedmiotu Umowy,
d)
w przypadku wskazanym w § 5 ust. 2 zdanie 2. Umowy,
e)
w przypadku wskazanym w § 6 ust. 3 Umowy,
f)
jeżeli Wykonawca nie przystąpi w ciągu 8 dni od dnia zawarcia umowy do jej
realizacji lub opóźnia się z ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie,
g)
w razie braku współpracy Wykonawcą lub osobą/osobami wskazanymi przez niego
do realizacji niniejszej Umowy przy jej realizacji, w szczególności uchybienia
obowiązkom opisanym w §1 lub §2 umowy, po wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na usunięcie przedmiotowych uchybień;
h)
Wykonawca lub osoba/osoby wskazane przez niego do realizacji niniejszej
Umowy, realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, a w szczególności:
dostarczył Dzieło nie odpowiadające warunkom umowy lub przekroczył termin
realizacji umowy o 7 dni;
i)
Wykonawca, lub osoba/osoby wskazane przez niego do realizacji niniejszej
Umowy, wykorzystał uzyskane w toku realizacji niniejszej umowy materiały lub
informacje w sposób sprzeczny z celem realizacji niniejszej umowy.
Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

13.

14.

W przypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia częściowego lub całkowitego. Zamawiający jest uprawniony
do korzystania z tej części Umowy, której odstąpienia nie dotyczy. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia w części, której odstąpienie nie dotyczy.
Odstąpienie od Umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar
umownych.
§6
Wykonanie

1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie/innym
osobom, niż wymieniona/-ej w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
Niniejsza umowa będzie wykonywana ze strony Wykonawcy przez:
………………………..
W razie powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu postanowień ust. 1,
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i nałożyć na
Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto
określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
Strony dopuszczają zmianę osoby/osób wskazanej/-ych w ust. 2, z przyczyn losowych,
zdrowotnych lub innych umotywowanych pisemnie przyczyn, wskazanych przez
Wykonawcę, przy czym następca musi posiadać co najmniej doświadczenie
i kwalifikacje zawodowe określone w Zapytaniu ofertowym, na zasadach i w trybie
określonym w § 11 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
Zlecenie wykonania, części umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej zgody Uczelni
w formie pisemnej i nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
§7
Oświadczenia Wykonawcy
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Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji Umowy
i zobowiązuje się wykonać ją z najwyższą starannością.
Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej
staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.
Zamawiający zastrzega sobie (prócz prawa ewaluacji harmonogramu), iż realizacja
przedmiotu Umowy będzie poddana jego nadzorowi. Podczas realizacji powierzonych
zadań może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela
Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt.
§8
Informacje poufne i ochrona danych osobowych
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Strony zgodnie postanawiają, że informacje, dane i dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy i
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oznaczone klauzulą przy przekazaniu w formie pisemnej jako „Informacja Poufna”,
stanowią informacje poufne (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich Informacji
Poufnych dotyczących Zamawiającego, w szczególności ma zakaz ich ujawniania
osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Powyższy zakaz pozostaje w mocy również po
wygaśnięciu Umowy przez okres 3 (trzech) lat od daty wygaśnięcia Umowy.
Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do informacji:
a)
podlegających ujawnieniu organowi państwowemu, właściwemu sądowi lub
innemu podmiotowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b)
uzgodnionych na piśmie pomiędzy Stronami jako podlegające ujawnieniu.
Odpowiednio Wykonawca i Zamawiający mają zakaz wykorzystywania Informacji
Poufnych Zamawiającego i Wykonawcy zgromadzonych w związku z realizacją umowy
w jakichkolwiek innych celach oraz w jakikolwiek inny sposób, aniżeli w celu
i w związku z realizacją Umowy.
Strony mają zakaz udostępniania zgromadzonych Informacji Poufnych drugiej Strony
jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że uzyskają na to pisemną zgodę drugiej Strony, z
zastrzeżeniem ust. 2 lit. a) powyżej.
§9
Prawa autorskie
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Wykonawca oświadcza, że będą przysługiwać mu wyłączne autorskie prawa majątkowe
do Dzieła (Utworów). Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Utworów mogą być
przeniesione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.) (dalej, jako: „Prawo Autorskie”)
bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony podkreślają, iż Utworami w rozumieniu
niniejszej Umowy są zarówno Dzieło jak i pozostałe utwory wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu, jak i wszelkie materiały, grafiki, zdjęcia, ujęcia, dźwięki,
dokumentacja, etc. powstałe w związku z ich wykonaniem.
Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do Utworów, na czas trwania ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania, na polach eksploatacji wskazanych w
ust. 5 poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych. W
celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe
zobowiązanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład
Utworów.
Wszelkie Utwory przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie lub w
związku z niniejszą Umową stają się własnością Zamawiającego w momencie zapłaty
całości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów oraz
wszystkich elementów wchodzących w skład Utworów na czas trwania ochrony bez
ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, przy użyciu wszelkich dostępnych technik
i nośników materialnych następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu.
Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu obejmują
wyłączne prawo do:

utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich części - wytwarzania egzemplarzy
Utworów przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. DVD, taśmy
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);
(ii) obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono poprzez wprowadzenie ich do
obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;
(iii) wykorzystanie poprzez umieszczenie/naniesienie na rzeczach ruchomych lub
nieruchomościach;
(iv) w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich części - wystawiania, wyświetlania,
odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania
Utworów lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych
technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach
komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Utworów lub ich części na
stronach internetowych, nadawanie Utworów lub ich części przy pomocy sieci
multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Utworów lub ich części
umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, publiczne
udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;
(v) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych
projektów/materiałów opartych na Utworach lub ich poszczególnych elementach, w
tym opracowanie odmiennych wersji językowych, graficznych, kolorystycznych
lub formatów wizualnych lub przestrzennych Utworów i korzystanie z tak
powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji
określonych w niniejszym §7,
(vi) prawo modyfikowania Utworów lub ich części, w tym m.in. prawo do korekty,
dokonywania przeróbek i zmian całości Utworów lub ich pojedynczych elementów,
(vii) prawo do swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych
elementów, w tym wykorzystanie Utworów oraz ich pojedynczych elementów dla
celów oznaczania towarów, produktów, usług, lub biurowych, w tym ich
wykorzystanie jako zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, loga lub
ich elementy, wykorzystanie jako nazwa/firma przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy lub
prowadzonej działalności gospodarczej,
wykorzystanie Utworów oraz ich
pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Zamawiającego lub
prowadzonej przez Zamawiającego działalności na terenie kraju oraz za granicą.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów dokonanych przez
Zamawiającego lub przez osoby działające na jego rzecz. Wykonawca wyraża niniejszym
nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji
w Utworach oraz w ich pojedynczych elementach i w tym zakresie zobowiązuje się nie
korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworów, a w
szczególności zobowiązuje się nie korzystać z prawa do nienaruszalności i integralności
treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa nadzoru nad
korzystaniem z Utworów.
Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 3-6, następuje bez
żadnych ograniczeń terytorialnych, czasowych, ilościowych i jakościowych, dotyczy
całości, jak i części Utworów.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uzgadniają, iż Zamawiający uzyskuje
prawo do zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy do korzystania z Utworów,
(i)
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w szczególności w celu opracowania i wykonania odpowiednich materiałów o
charakterze marketingowo - reklamowym, dokonania wszelkich zmian lub modyfikacji
w Utworach lub do tworzenia i rozpowszechnienia utworów zależnych, zgodnie z ust. 5 i
6 niniejszego paragrafu.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworów o pola
eksploatacji nie wymienione w niniejszej Umowie, Strony w odrębnej umowie uregulują
warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na nie wymienione w niniejszej
Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa
w nabyciu praw do eksploatacji Utworów na nie wymienionych w niniejszej Umowie
polach eksploatacji.
Wykonawca nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób z Utworów lub
ich części. Wykonawca jednakże, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym formy i
treści wykorzystania, może umieścić i prezentować projekty wykonane w ramach
realizacji niniejszej Umowy w ramach swojego portfolio i wykorzystać je celem promocji
własnej lub świadczonych usług na zamkniętych pokazach w ramach prezentacji swojego
dorobku.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo własności wszelkich nośników, na których zostały utrwalone
Utwory.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego Utworów
oryginalnych i nieobciążonych jakimikolwiek prawami osób trzecich
Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż w razie zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego
przez osoby trzecie roszczeń mających związek z Utworami, Wykonawca zwolni, w
zakresie w jakim zobowiązany był do nabycia praw autorskich od osób trzecich,
Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń, a ponadto będzie ponosić
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego z tego tytułu, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody
związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie Utworów. W celu
wykonania powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się, iż w dniu
otrzymania od Zamawiającego informacji o wytoczeniu przeciwko Zamawiającemu
powództwa lub wszczęciu w stosunku do Zamawiającego postępowania przed
jakimkolwiek sądem lub organem, zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności,
przejmując na siebie takie roszczenie i obowiązki związane z takim postępowaniem (o ile
będzie to prawnie możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Niezależnie od powyższego Wykonawca zwróci
Zamawiającemu wszelkie wydatki i koszty, które Zamawiający poniósł w związku z
takim postępowaniem. Wykonawca zobowiązuje się chronić Zamawiającego w możliwie
najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa przed odpowiedzialnością związaną
z podniesionym roszczeniem, zasądzonym odszkodowaniem oraz wydatkami powstałymi
w związku z podniesionym roszczeniem. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn
Zamawiający zobowiązany będzie na podstawie prawomocnego wyroku sądu
powszechnego lub też arbitrażowego lub też na podstawie innego orzeczenia lub ugody
zawartej przed sądem, w tym arbitrażowym, które mogłyby stanowić podstawę do
prowadzenia egzekucji, do zapłaty odszkodowania lub też dokonania jakichkolwiek
świadczeń na rzecz uprawnionych podmiotów na skutek wystąpienia przez osobę trzecią
z jakimkolwiek roszczeniem związanym z Utworami Wykonawca zobowiązuje się
zwolnić Zamawiającego z takiego obowiązku poprzez zapłatę takiego odszkodowania
lub też świadczenia na rzecz uprawnionego podmiotu wraz ze wszelkimi dodatkowymi
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kosztami, w tym w szczególności kosztami sądowymi, kosztami obsługi prawnej i
odsetkami, a w wypadku gdy Zamawiający dokona wcześniej zapłaty takiego
odszkodowania lub świadczenia na rzecz uprawnionego podmiotu Wykonawca
zobowiązany będzie do bezzwłocznego zwrotu Zamawiającemu wszelkich zapłaconych
z tego tytułu kwot.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na
wszystkich wskazanych w niniejszej Umowie polach eksploatacji, przeniesienie prawa do
wykonywania i prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz za
przeniesienie prawa własności nośników, na których Utwory zostały utrwalone zawarte
jest w wynagrodzeniu z tytułu wykonania niniejszej Umowy, uregulowanym w § 8
Umowy. Wynagrodzenie za wyrażenie przez Wykonawcę zgody na wykorzystanie przez
Zamawiającego Utworów oraz innych zgód w zakresie określonym w niniejszym
paragrafie oraz za przeniesienie prawa własności nośników, na których Utwory zostały
utrwalone zawarte jest w wynagrodzeniu z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.
§ 10
Osoby do kontaktu
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Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację,
upoważnione zostają następujące osoby:
a) ze strony Zamawiającego: ……………
b) ze strony Wykonawcy: ……………….
W przypadku, gdy Umowa wymaga dokonania uzgodnień pomiędzy Stronami, przyjmuje
się, że do dokonania uzgodnień upoważnieni są ww. przedstawiciele Stron. Wszelka
korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być
kierowana na wskazane w ww. ustępie adresy e-mail.
Osoby wskazane w ust.1 nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zmiany
zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany
Umowy.
§ 11
Zmiana Umowy

1.

Wszelkie uzupełnienia i zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, przy czym Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień
zawartej Umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty,
przy zachowaniu niezmiennej ceny, w szczególności w przypadku:
a)
zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia, terminu początkowego,
końcowego – ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego,
dotyczące w szczególności braku środków przeznaczonych na realizację
zamówienia (np. cofnięcie/wstrzymanie wynikające z decyzji organów władzy
publicznej), kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu
zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, inne niezawinione przez Strony
przyczyny, w tym będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez
siłę wyższą. O zmianie terminu Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę ze
stosownym wyprzedzeniem;

zmiany terminu określonego w § 1 ust. 5 na ustalenie harmonogramu pracy, zmiany
treści wskazanego harmonogramu poprzez ustalenie nowego terminu i/lub nowej
treści harmonogramu, w przypadku zgodnej woli Stron lub ze względu na
przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub inne, wskazane w pkt a) powyżej;
c)
zmiany kluczowego personelu Wykonawcy (osób upoważnionych do
reprezentowania Audytora w sprawach związanych z realizacją zamówienia, w tym
również osób realizujących usługę) – z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych
wskazanych przez Strony, przy czym zmiana osoby wskazanej w §2 ust. 4 umowy
wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w formie pisemnej (w oryginale, faxem lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej) – co do zasady co najmniej z 7-dniowym
wyprzedzeniem – prośbę o zmianę osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu
umowy, popartą stosownym uzasadnieniem /konkretna przyczyna zmiany
uprawdopodobniona odpowiednimi dokumentami np. z przyczyn losowych,
zdrowotnych itp.,
 wskazana przez Wykonawcę nowa osoba (tj. zastępca) musi posiadać doświadczenie
i kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu i przywołaną ustawą,
 Zamawiający rozpatrując wniosek Wykonawcy jest uprawniony do wyrażenia
pisemnej, uprzedniej zgody na zmianę albo nieuwzględnienia rzeczonego wniosku,
w szczególności, gdy zmiana jest spowodowana innymi przyczynami niż wskazane
w § 6 ust. 2 umowy, jak również w przypadku powzięcia przez Zamawiającego
wątpliwości co do zasadności faktów wskazanych w uzasadnieniu wniosku. W razie
odmowy Zamawiającego zmiany Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni od
przekazania odmowy przedkłada Zamawiającemu propozycję nowej kandydatury, z
uwzględnieniem powyżej opisanej procedury.
W szczególności w przypadkach innych aniżeli losowe oraz w przypadku powzięcia
przez Zamawiającego wątpliwości co do doświadczenia i kwalifikacji zawodowych
proponowanego przez Wykonawcę zastępcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
odmowy wyrażenia zgody na zmianę a Wykonawca w terminie 1 dnia od przekazania
odmowy przedkłada Zamawiającemu propozycję nowej kandydatury, z
uwzględnieniem opisanych powyżej wytycznych.
b)

zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla
Zamawiającego w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji
zamówienia przy pomocy podwykonawców; postanowienia z lit. c) stosuje się
odpowiednio.
e) Zmiany sposoby rozliczenia między Stronami np. poprzez wprowadzenia odbiorów
i płatności częściowych
2. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych
konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie
ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie
pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
d)

§ 12
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

4.

5.

Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję
wysłaną pod dotychczas znany adres.
Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie wpływa na ważność
Umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.
j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).
Spory mogące powstać w związku z realizacją Umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia,
przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 - Protokół –wykonania Umowy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 9
do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących
w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych
niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Kraków, dnia …….………………

……………………………….
/jednostka organizacyjna/

Uniwersytet Jagielloński
PROTOKÓŁ ODBIORU UMOWY
Sporządzony zgodnie z § 21 Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących
w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż
określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
wprowadzonego zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2013
roku z późniejszymi zmianami
w związku z realizacją projektu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa projektu i numer umowy o dofinansowanie/

realizowanego ze środków…………………………………………………..............................................
/nazwa funduszu/programu/

w sprawie
odbioru przedmiotu umowy o dzieło/umowy zlecenia nr…………… z dnia ………….…….
zawartej z Panem(ią)…………………………………………………………………………..

Przedmiot dzieła/zlecenia

Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbierający dzieło/zlecenie

Przedstawiciel Wykonawcy przekazujący
dzieło/zlecenie
Ustalenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy:
I. Dzieło/zlecenie zostało dostarczone zgodnie z umową: TAK/NIE*
II. Zastrzeżenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy: TAK/NIE*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis przedstawiciela Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Podpis Kierownika projektu
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9
do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących
w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych
niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Kraków, dnia …….………………

……………………………….
/jednostka organizacyjna/

Uniwersytet Jagielloński
PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA/WYKONANIA ZLECENIA
Sporządzony zgodnie z § 21 Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących
w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż
określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
wprowadzonego zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2013
roku z późniejszymi zmianami
w związku z realizacją projektu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa projektu i numer umowy o dofinansowanie/

realizowanego ze środków…………………………………………………..............................................
/nazwa funduszu/programu/

w sprawie
odbioru przedmiotu umowy o dzieło/umowy zlecenia nr…………… z dnia ………….…….
zawartej z Panem(ią)…………………………………………………………………………..

Przedmiot dzieła/zlecenia

Przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbierający dzieło/zlecenie

Przedstawiciel Wykonawcy przekazujący
dzieło/zlecenie
Ustalenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy:
I. Dzieło/zlecenie zostało dostarczone zgodnie z umową: TAK/NIE*
II. Zastrzeżenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy: TAK/NIE*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis przedstawiciela Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Podpis Kierownika projektu
*niepotrzebne skreślić

