BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

UMOWA NR

/2021

zawarta w dniu…………………..pomiędzy:

Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą.
Osoby reprezentujące Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia umowy są umocowane
do zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia i niniejszym zawierają umowę, do
której nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych (usługa o wartości poniżej
130 000 złotych) o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn.: przygotowanie,
dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz przygotowanie i dostawa materiałów
promocyjnych, zgodnie wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz
złożoną ofertą, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Zaproszenie do składania ofert oraz złożona oferta stanowią integralną cześć umowy jako
załącznik nr 1.
3. Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 15 dni roboczych po akceptacji
przez Zamawiającego próbnych egzemplarzy zamówienia zgodnie z procedurą
zamieszczoną w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Termin przewidziany w ust. 1 uznaje się za zachowany, jeżeli Wykonawca przed jego
upływem zgłosi przedmiot umowy do odbioru, w następstwie czego dojdzie do odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Z momentem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń dochodzi do przeniesienia
własności przedmiotu umowy w całości na Zamawiającego.
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4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz że nie toczą się przeciw niemu żadne postępowania.
5. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tytułu niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może korzystać w przyszłości bez zgody Zamawiającego w pracach dla
podmiotów trzecich z materiałów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej usługi oraz udostępniać osobom trzecim przekazanych mu przez
Zamawiającego materiałów i dokumentów.
§3
1. Wartość zamówienia:
 Wynagrodzenie netto:
………… zł.
 Podatek od towarów i usług:
………… zł.
 Wartość brutto:
………… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności
i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w tym koszty
projektów graficznych, opakowań, dostawy, montażu, przeniesienie praw autorskich),
nawet, jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy i jej
załącznikach i ma charakter ryczałtowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia brutto (odpowiadającej wartości
brutto wskazanej w ust. 1) przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………..
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez osoby wyznaczone ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
§4
1. Kolorystyka wskazana w opisie przedmiotu zamówienia oraz technika i miejsce
oznakowania materiałów mogą ulec zmianie. Zmiany takie muszą być wcześniej
uzgodnione z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane.
2. Wykonawca musi dostarczyć gotowe materiały promocyjne, o których mowa
w Zaproszeniu do składania ofert, do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk oraz
zamontować tablicę informacyjną we wskazanym miejscu przed urzędem.
3. Wykonawca może rozpocząć produkcję materiałów tylko po wyborze modelu produktu
oraz po uprzedniej akceptacji projektów graficznych – zgodnie z procedurą zamieszczoną
w Zaproszeniu do składania ofert. Akceptacja ze strony Zamawiającego może nastąpić
drogą poczty elektronicznej.
4. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym
materiałów w miejscu o którym mowa w ust. 2.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością,
terminowo i bez wad oraz zapewnienia wysokiej jakości wykonanego zamówienia przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość częściowego odbioru Zamówienia i częściowej
płatności. Dostarczone materiały muszą być kompletne, pełnowartościowe, zgodne
z ilościami i cenami podanymi w Ofercie Wykonawcy.
7. Wykonawca musi uzgodnić termin dostawy i montażu z Zamawiającym. Dostawa i montaż
musi zostać zaplanowana w godzinach pracy Zamawiającego. Materiały niezgodne
z zamówieniem nie zostaną przyjęte (Wykonawca ma obowiązek ich natychmiastowego
zabrania).
§5
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do nadzoru i koordynacji kwestii związanych
z realizacją przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru wskazanego w § 3. ust. 3:
w imieniu Zamawiającego:
 …………………………….., tel. ……………
w imieniu Wykonawcy:
 …………………………….., tel. …………….
§6
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Klauzulę Informacyjną Zamawiającego, stanowiącą
załącznik nr 2 do umowy, osobom których dane Wykonawca udostępni Zamawiającemu
w związku z realizacją umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy
brutto określonej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji niniejszej umowy
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Naliczona na tej podstawie kara umowna nie może
przekroczyć kwoty wartości umowy brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w ust.
1 i 2.
4. Zamawiający wszelkie kary umowne może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy
bez składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża
niniejszym zgodę.
5. Za nieterminową zapłatę należności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo
naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.
6. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od umowy w całości w ciągu 5 dni od stwierdzenia, że opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie lub wyniosło 10 dni w stosunku do terminu
o którym mowa w § 2 ust. 1.
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7. Skorzystanie z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 6, będzie uprawniało
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 1.
8. Naliczone kary umowne podlegają kumulacji.
§8
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne zrealizowanego przedmiotu
umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
2. Strony umowy stwierdzają, że przedmiot umowy w zakresie projektów graficznych
nadruków, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy wskazanej w ust. 1,
jest objęty prawem autorskim i jest tym prawem chroniony.
3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności
i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe
i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
przedmiotem umowy (projektami graficznymi), w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021
r., poz. 1062) w zakresie następujących pól eksploatacji:
 utrwalanie;
 digitalizacja;
 wprowadzanie do pamięci komputera;
 sporządzanie wydruku komputerowego;
 zwielokrotnienie poprzez druk, nagrywanie na dysku optycznym;
 nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
 wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika;
 publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet, łącznie
z utrwalaniem w pamięci RAM; wraz z prawem do dokonywania opracowań, zmian
w projektach, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także upoważnia
Zamawiającego do wykonywania zależnego prawa autorskiego,
 eksponowanie w miejscach publicznych, w szczególności na budynkach należących
do Zamawiającego,
 nieograniczony kolportaż, dystrybucja, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu –
także w stosunku do dostarczonych egzemplarzy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, do
niewykonywania autorskich prawa osobistych względem przedmiotu umowy,
w szczególności prawa do oznaczenia autorstwa.
§9
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na
pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest
następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy
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zachodzą szczególne okoliczności, oraz czas przedłużenia terminu należy wyłącznie do
Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.

§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla
każdej ze Stron.

…..…………………………….
Zamawiający

………………………………..
Wykonawca
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