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Umowa

nr SG III.I.042.5…..2021

opracowanie wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu informacji turystyczno-edukacyjnej 
w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

zawarta w dniu …………..……..r. w Fałkowicach, pomiędzy 

Stowarzyszeniem Sołectwo  Fałkowice z  siedzibą  w  Fałkowice  51,  46–034  Pokój,  nr  NIP 7521458515,  nr

REGON 381930790, nr  KRS 0000757573  reprezentowanym przez  Ewelinę Dyszlowską –  Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

§ 1

Przedmiot i zakres zamówienia

1.  Przedmiotem  zapytania  ofertowego  jest  zaprojektowanie,  opracowanie  i  wdrożenie  systemu  informacji

turystyczno-edukacyjnej  w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowanego w

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.  Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot  zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną

ofertą oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania

przedmiotu zamówienia

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiot Umowy do wykonania następujących czynności

na rzecz Zamawiającego:

1)  Opracowania autorskich tekstów do  systemu w wersji polskiej,  angielskiej i niemieckiej  dla określonych i

uzgodnionych z Zamawiającym 6 obiektów w regionie. 
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2)  Nagrania  materiału  dźwiękowego  i  wykonania  fotografii  dla  obiektów,  które  zostaną  zamieszczone  w

systemie prezentowanym na smartfonie i dedykowanej responsywnej stronie www;

3) Opracowania graficznego i produkcji  oznaczeń które zostaną umieszczone na stojakach usytuowanych przy

obiektach. Przed drukiem oznaczenia zostaną przedstawione do akceptacji przez Zamawiającego.

4)  Opracowanie  projektu  ulotek  informacyjnych  oraz  ich  druk  w  ilości  5000  sztuk  do  kolportażu  przez

Zamawiającego oraz promocja systemu w internecie.

5) Wykonania 6 stojaków służących oznakowaniu obiektów ze stali malowanej proszkowo, dostosowanych do

konstrukcji obiektów oraz montażu stojaków przy obiektach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

6) Transportu wszystkich elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

7) W przypadku usterek lub błędów dotyczących funkcjonalności systemu Wykonawca jest zobowiązany do ich

usunięcia na własny koszt w terminie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego 

8) W przypadku uszkodzenia stojaków z powodu wystąpienia wad materiałowych stwierdzonych w okresie 90

dni Obowiązywania umowy  od daty ich odbioru przez Zamawiającego,  Wykonawca jest zobowiązany do ich

naprawienia  lub  wymiany  na  własny  koszt  w  terminie  21  dni  od  dnia  zgłoszenia  Wykonawcy  przez

Zamawiającego uszkodzenia stojaka. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy.

3.  Wykonawca  dochowa  najwyższej  staranności  i  dbałości  o  interesy  Zamawiającego  przy  wykonaniu

przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca zapewni na swój koszt usunięcie odpadów z terenu prac.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Akceptacja rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę 

2. Wskazanie miejsc montażu stojaków 

3. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określo -

ne w umowie 

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy

§ 4

Wykonanie umowy
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1.  Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania obiektów w systemie oraz ich wdrożenia, w tym montażu

stojaków przy obiektach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz przetestowania funkcjonalności

obiektów w systemie, w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia…………………. r. 

2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Ewentualne usterki/niezgodności zapisane w protokole odbioru będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 7

dni kalendarzowych od daty odbioru przedmiotu umowy.

4. Za datę z realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do obiektów będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn, zm.) 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) może rozporządzać majątkowymi prawami autorskimi do utworów utrwalonych w obiektach w 

zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy,

2) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do obiektów nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1314 z pózn. zm.).

3.  W razie skierowania przeciwko  Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w

wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów utrwalonych w Obiektach w zakresie określonym

przez niniejszą Umowę – przysługujących im praw, w szczególności  praw autorskich,  Zamawiający

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie  Wykonawcę, który zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich

czynności  prawnych  zmierzających  do  ochrony  interesów  Zamawiającego.  Wykonawca zwróci

Zamawiającemu  wszelkie kwoty, wydatki i koszty poniesione w związku z postępowaniem sądowym

czy mediacyjnym zainicjowanym przeciwko  Wykonawcy przez osoby trzecie, których prawa zostały

naruszone w wyniku korzystania z  utworów utrwalonych w Obiektach,  w tym kwoty odszkodowań

prawomocnie  zasądzonych  od  Zamawiającego na  rzecz  tych  osób  oraz  koszty  poniesione  przez

Zamawiającego w innym trybie na skutek zgłoszenia przeciwko niemu jakiekolwiek żądania, roszczenia

czy zarzutów osób trzecich bądź organów publicznych w związku z otrzymaniem i korzystaniem przez

Zamawiającego utworów utrwalonych w Obiektach. 
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§ 6

Pola eksploatacji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie z utworów utrwalonych w Obiektach na 

następujących polach eksploatacji: 

1) użytkowanie na własne potrzeby oraz użytek swoich jednostek organizacyjnych w celach związanych z 

realizacją zadań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy

2) rozpowszechnianie, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworów utrwalonych w Obiektach w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerów oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

4) wykorzystanie w całości lub fragmentów utworów utrwalonych w Obiektach do celów promocyjnych i 

reklamy.

2. Korzystanie przez Zamawiającego z utworów utrwalonych w Obiektach w inny sposób niż określony powyżej

wymaga  zawarcia  przez  Strony umowy licencji  na  warunkach w niej  określonych na  piśmie  pod rygorem

nieważności.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za udzielenie licencji, Zamawiający zobowiązuje się

zapłacić Wykonawcy cenę brutto w wysokości: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………...………………………………………………....). 

W cenie zawiera się podatek VAT według stawki  …...% w wysokości ………………....zł.., 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..……………).

2.  Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej faktury/ rachunku

wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru ilościo-

wego i jakościowego przedmiotu umowy.

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę/rachunek, o której mowa

w pkt 2. 

4. Fakturę/ rachunek należy wystawić na Zamawiającego:  Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice,  Fałkowice 51

NIP: 7521458515, w tytule lub w uwagach należy wpisać: zakup i montaż elementów małej architektury w ra-
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mach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku”.

5. Płatność za fakturę/rachunek płatne będą przelewem do 30 dni od daty doręczenia ich Zamawiającemu na ra-

chunek wskazany na fakturze/rachunku.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

  Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

określonego w umowie  w wysokości  0,2% wartości  niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień

zwłoki w przypadku:

1) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy,

2) niedotrzymania właściwej jakości przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od

Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu zamówienia;

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w

rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których

mowa w ust. 1

4. Wymagalność kary umownej następuje po upływie terminu na jej zapłacenie określonego w wezwaniu do

zapłaty. 

5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  za  wyrządzoną  mu  przez  Wykonawcę

szkodę niezależnie od określonych w ust. 1 kar umownych.

6.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od

Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy;

7. Zamawiający może odstąpić od umowy  z przyczyn leżących po stroni Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia następujących okoliczności, stanowiących te przyczyny:

niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę,

opóźnienia w realizacji zamówionej dostawy powyżej siedmiu dni.

8.  Zamawiający  również  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności

powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa

lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od umowy w terminie  30  dni  od powzięcia

wiadomości o tej okoliczności.
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§ 9

Zmiana postanowień umowy

1.  Wszelkie  istotne zmiany niniejszej  umowy dopuszczalne są  wyłącznie  w przypadkach i  na  warunkach

określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

2.  Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a) Zmiana wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na cenę oferty (np. zmiana stawki podatku VAT). Cena netto zostaje bez zmian. 

b) Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w

chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek wystąpienia siły wyższej. 

c) W uzasadnionych przypadkach (np. wycofanie z produkcji, brak w obiegu handlowym) 

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować

istnienie przesłanki tej zmiany.

§ 10

Postanowienia końcowe 

1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny, o którym

strona została pisemnie powiadomiona.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności  formy pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowania przepisy ustawy  Kodeks cywilny.

4. Spory  mogące  wyniknąć  przy  wykonaniu  postanowień  niniejszej  umowy  strony  poddadzą

rozstrzygnięciu  rzeczowo  właściwemu  Sądowi  Powszechnemu  właściwemu  dla  siedziby

Zamawiającego. 

5. Integralność niniejszej umowy stanowi oferta. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY       
                             


