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                                                            -  p r o j e k t - 

 
 

UMOWA NR ………….. 
 

 
zawarta w dniu ....................................... 2011 roku w Krapkowicach pomiędzy: 
 
Gminą Krapkowice , z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17; 47-303 
Krapkowice, NIP: 1990012987, REGON: 531413099, reprezentowaną przez mgr. Andrzeja Kasiurę – 
Burmistrza Krapkowic,  zwanym dalej “Zamawiającym”, a 
 
................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez ................................................................................... pod numerem 
KRS ...................., NIP: ..............., REGON: ………..,  
reprezentowaną przez ........................................................, zwaną dalej “Wykonawcą” 

 
 
Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych – jednolity tekst  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego : dla zadania nr 

1- Kubków; dla zadania nr 2- koszulek; dla zadania nr 3- folderów- zgodnie z warunkami i opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w dziale I SIWZ, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

2. Przedmiot umowy musi być oznakowany i zawierać informację o źródłach finansowania – zgodnie 
z wzorem podanym w SIWZ.  

3. Wykonawca na kaŜdym etapie realizacji przedmiotu umowy będzie zobowiązany do konsultacji z 
Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji w zakresie opracowanego przedmiotu zamówienia.   

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

Przedmiot umowy (kaŜda z części) będzie wykonywana w terminie do 25 dni licząc od dnia zawarcia 
umowy.   
 

§ 3 
Wynagrodzenie i gwarancja 
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości ………........... zł. netto; podatek VAT …….%, tj. …………… zł.; cena brutto: …………… zł.   
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa z ust. 1 będzie płatne w terminie do 30 dni, licząc od 

protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.  

3. W kosztach zadania (cenie ofertowej) uwzględniona będzie kwota wynikająca z przeniesienia 
majątkowych praw autorskich na Zamawiającego w polach eksploatacji, o których mowa w  § 4.   

4. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  

 
§ 4 

Prawa autorskie  
 

1. Wykonawca, z chwilą uzyskania zapłaty za realizacje przedmiotu umowy przenosi majątkowe prawa 
autorskie na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 
1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie na nośnikach elektronicznych, 

wprowadzanie do pamięci komputera, wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak równieŜ poprzez elektroniczne przesyłanie danych, w 
tym przez Internet, 

1.2 w zakresie obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, 
uŜyczanie, 

1.3 w zakresie rozpowszechniania utworu – nadawanie, wydanie drukiem, a takŜe publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, rozpowszechnianie poprzez sieci telekomunikacyjne i Internet, nadawanie za 
pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 
pośrednictwem satelity, nadawanie przez telewizję, radio lub inne media elektroniczne. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na upowaŜnianie innych osób do korzystania z utworów, 
powstałych w wykonaniu umowy, w zakresie określonym w ust. 1.  

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe korzystanie przez Zamawiającego z utworów, powstałych w wykonaniu 
umowy, w zakresie określonym umową, nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw własności 
ani dóbr osobistych osób trzecich.  

4. W razie wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami majątkowymi lub 
niemajątkowymi z tytułu korzystania i rozporządzania prawami do utworów wykonanych  w ramach 
niniejszej umowy lub nośników, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę 
ewentualnie zasądzonego wynagrodzenia oraz zadośćuczynienia na rzecz osoby trzeciej, wszelkie 
koszty postępowania, a takŜe inne wydatki poniesione w celu wykonania prawomocnego orzeczenia 
Sądu lub ugody. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
swoje przystąpienie do procesu na pisemny wniosek Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się uiścić wszelkie ewentualne opłaty na rzecz osób trzecich bądź 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, reprezentujących producentów, twórców i 
inne podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich lub pokrewnych. 

 

 
§ 5 

Odpowiedzialno ść Wykonawcy 
 

1. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
- za opóźnienie w wykonaniu usługi objętej przedmiotem umowy – 0,1% wynagrodzenia, o którym 
mowa w  § 3 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia; (adekwatnie do części zadania)  
- z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy  – w wysokości 20% wynagrodzenia, o 
którym mowa w  § 3 ust. 1; (adekwatnie do części zadania)  
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- za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1(adekwatnie do części zadania),  

2. Zamawiający zastrzega moŜliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar 
umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 
§ 6 

Prawo odst ąpienia lub rozwi ązania umowy 
 

1. Prawo odstąpienia od umowy bez poniesienia skutków finansowych przysługuje Zamawiającemu w 
szczególności, gdy: 

1.1 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,  
1.2 wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający 
oświadczy o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, 
gdy Wykonawca raŜąco lub długotrwale naruszy postanowienia niniejszej umowy. 
 

§ 7 

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy tylko za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyraŜoną na piśmie pod rygorem niewaŜności. 

2. Za ewentualne działania podwykonawcy pełną odpowiedzialność spoczywać będzie na Wykonawcy.  
 
 

§ 8 
Postanowienia ko ńcowe  

 
1. Osobami upowaŜnionymi do współpracy przy realizowaniu Umowy są: 

ze strony Zamawiającego – Pan/Pani .............................................................. 
ze strony Wykonawcy – Pan/Pani.....................................................................  

2.    Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upowaŜnionych osób wymienionych w ust. 1. 
3. W przypadku zmiany osoby upowaŜnionej do współpracy Strona, która dokonała zmiany, 

zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę.  
4. W przypadku, gdy umowa wymaga akceptacji przez Zamawiającego dokumentów przedstawianych 

mu przez Wykonawcę, akceptacja wymagać będzie zachowania formy pisemnej lub nastąpi drogą 
elektroniczną. 

5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą załatwiane w pierwszej kolejności 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, chyba Ŝe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić będą inaczej.  

7. Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy pisemnej. 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy.  

8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze 
Stron. 

Zamawiaj ący:        Wykonawca: 

…………………………………..     …………………………………..         

 Załączniki: 

1. SIWZ 


