Projekt umowy – zał. nr 10 do SIWZ.

UMOWA NR ..…..………...2018
zawarta w Zielonej Górze w dniu ………………2018 r. pomiędzy:
Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z siedzibą
w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973 05 90 332,
REGON: 970770089,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, z jednej strony,
a
…………………………………………………………………….z siedzibą w…………………………... przy
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego
w …………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP: ………….,
REGON……………… lub prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (imię i nazwisko)
…………..………….. (nazwa handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej
działalności gospodarczej) NIP: …………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej1, reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) oraz wynikiem przetargu nieograniczonego nr ............................ Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą „Przygotowanie
merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po
atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego”.

2.

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne i graficzne opracowanie, druk i dostarczenie
przewodnika - zwanego dalej „wydawnictwem”, prezentującego atrakcje turystyczne województwa

1

w zależności od formy prawnej Wykonawcy
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lubuskiego w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki, zgodnie
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy w nakładzie 15 000 sztuk, w tym:
 9 000 sztuk w języku polskim,
 4 000 sztuk w języku angielskim,
 2 000 sztuk w języku niemieckim.

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa

lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym
i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora
MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty
realizowane poza formułą ZIT”.
§2
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne
do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani
finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy, wstępnego
projektu graficznego wydawnictwa, z uwzględnieniem treści oraz zdjęć dotyczących miejsc
i atrakcji turystycznych, do akceptacji przez Zamawiającego przed ostatecznym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.
4.

Zamawiający zatwierdzi lub naniesie poprawki do projektu w terminie 7 dni od daty otrzymania.

5.

Uzgodnienia dotyczące ewentualnych poprawek do przedstawionego przez Wykonawcę projektu
wydawnictwa, odbędą się w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego. Uzgodnienia będą trwały
do momentu ostatecznej akceptacji projektu wydawnictwa przez Zamawiającego.

6.

Akceptacja, o której mowa w ust. 5 może być przekazana Wykonawcy pocztą elektroniczną.

7.

Po ostatecznej akceptacji projektu wydawnictwa Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia
wydruku próbnego - proof cyfrowy wydawnictwa w skali 1:1 z wybranych elementów wydawnictwa.

8.

Przed dokonaniem odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu zaakceptowany projekt graficzny (we wszystkich wersjach językowych oraz
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z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy)
w formie elektronicznej, w wersji umożliwiającej swobodną modyfikację, edycję i wyeksportowanie
do wersji umożliwiającej drukowanie w programie graficznym Adobe InDesign oraz pliki
produkcyjne PDF.
§3
ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się na kwotę brutto ……………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych), w tym
należny podatek VAT …….…..%, tj. ……………….… zł. Wynagrodzenie, jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i obejmuje w szczególności:
1) koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy,
2) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Umowy.

2.

Rozliczenie należności nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego za wykonanie
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, stwierdzającego wykonanie Przedmiotu umowy bez
uwag i zastrzeżeń.

3.

Płatność za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy określony w § 1 odbywać się będzie
na podstawie faktury wystawionej na adres: Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP 973 05 90 332.

4.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1, w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury VAT.

5.

Zapłata dokonana będzie przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

6.

Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty po
stronie Zamawiającego i nie skutkuje opóźnieniem w płatności i prawem naliczania przez
Wykonawcę odsetek ustawowych.

7.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8.

W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§4
TERMIN ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany i dostarczony
do Zamawiającego w terminie dziewięćdziesiąt dni od dnia zawarcia umowy.

Strona 3 z 11

§5
ODBIÓR
1. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół zdawczo odbiorczy, podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. Zamawiający może
odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, jeżeli będzie on wykonany w sposób niezgodny
z postanowieniami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru zdawczo - odbiorczego są:
1) ze strony Zamawiającego - Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
2) ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………………………………
2. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Departamencie
Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze przy ul. Chrobrego 1-3-5.
3. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego z zastrzeżeniami
wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy w całości lub w części nie został wykonany lub
został wykonany nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia
podpisania protokołu, udzieli stosownych wyjaśnień, a Zamawiający po ich otrzymaniu przyjmie
argumentację Wykonawcy lub wyznaczy termin na usunięcie wad.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE UMOWY, KARY UMOWNE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
za odstąpienie od umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w
szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy,
2) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzień zwłoki w realizacji niniejszej umowy,
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3) wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie okresu
gwarancyjnego, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1
pkt.1).
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.
7. Przez niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania umowy rozumie się w szczególności
niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 lub wykonanie Przedmiotu Umowy,
do którego Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, chyba, że zostaną one uwzględnione w taki sposób,
że protokół zdawczo - odbiorczy potwierdzający wykonanie umowy bez zastrzeżeń zostanie
podpisany najpóźniej w dniu, o którym mowa w § 4.
§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do Przedmiotu
Umowy o którym mowa w § 1.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową zwielokrotniania na
nośnikach elektronicznych, drukowania z wykorzystaniem korekt, kopiowania, wprowadzania
do pamięci komputerów Zamawiającego oraz do sieci;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których korekty utrwalono –
udostępniania osobom trzecim, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału
albo egzemplarzy, kopiowania, powielania w dowolny sposób;
3) w zakresie publicznego udostępniania - wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz
umieszczanie w sieci Internet.

Strona 5 z 11

3. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Zamawiający oraz inny upoważniony podmiot przez Zamawiajacego uzyskuje nieograniczone prawo
do rozporządzania i korzystania z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1, we wszelkiego rodzaju działalnościach związanych z promocją
województwa lubuskiego.
5. Wykonawca przeniesie wszystkie prawa autorskie do projektu graficznego w formie elektronicznej,
o którym mowa w § 2 ust. 8, umożliwiając swobodne modyfikowanie i edytowanie.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku
do Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającego, iż twórcy poszczególnych utworów składających się
na Przedmiot Umowy oraz artyści Wykonawcy nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego
autorskich praw osobistych, w tym:
1) do decydowania o oznaczaniu Przedmiotu Umowy swoim nazwiskiem lub pseudonimem,
2) do nienaruszalności treści i formy Przedmiotu Umowy,
3) do decydowania o pierwszym udostępnieniu Przedmiotu Umowy nieograniczonej liczbie osób,
4) do nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem Przedmiotu Umowy oraz w trakcie
korzystania z niego.
8. Współtwórcom i artystom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykorzystanie Przedmiotu
Umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji, objętym niniejszą Umową.
9. Zamawiający jest uprawniony do nieograniczonego przenoszenia praw nabytych na podstawie
niniejszej Umowy lub udzielania licencji lub sublicencji na rzecz osób trzecich.
10. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych twórców lub artystów Wykonawcy wnoszących
wkład twórczy do Przedmiotu Umowy lub przyczyniających się do artystycznego wykonania
Przedmiotu Umowy, jeżeli do naruszenia doszło w następstwie należytego wykonywania niniejszej
Umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu,
zwolni go od odpowiedzialności oraz wstąpi lub przyłączy się na pierwsze żądanie do postępowania
sądowego lub arbitrażowego.
12. Wykonawca ponosi także pełną i wyłączną odpowiedzialność za kary umowne lub odszkodowania
będące następstwem naruszenia praw twórców lub artystów wykonawców.
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§8
IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAMAWIAJĄCEGO
1.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad identyfikacji wizualnej Zamawiającego
zawartych w Księdze Marki Województwa Lubuskiego oraz w Podręczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zmiana
zasad identyfikacji wizualnej Zamawiającego możliwa jest wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

2.

Wykonawca nie może zamieszczać swojego logotypu na żadnych materiałach produkowanych na
zlecenie Zamawiającego.
§9
PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w całym
zakresie.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy.
§ 10
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały wykonany Przedmiot Umowy na
okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego za wykonanie
Przedmiotu Umowy .
2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy w okresie określonym
w kodeksie cywilnym.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji wykonywane są niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.
7. O wykryciu wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając
rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin Przedmiotu Umowy
w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
8. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając
jednocześnie termin ich wykonania.
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9. Usunięcie wad powinno być potwierdzone protokołem zatwierdzonym ze strony Zamawiającego.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy 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, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności,
2) wyjdzie na jaw, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
Umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą
3) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
określonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu otrzymania
od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej
Zamawiającego.
§ 12
ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy z załącznikami (załącznik nr 2), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących zastępstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy
lub Zamawiającego,
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy:
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a) w przypadku działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź,
trzęsienie ziemi, pożar itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego
(w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac
przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed
zawarciem umowy,
c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych
do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami
osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu Umowy, zdarzeń losowych
dotyczących osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy, zmian
przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać
zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych
przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
3) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli
zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – na
pisemny i umotywowany wniosek każda ze Stron w terminie 30 dni od wejścia w życie
przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.
4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności mogących powodować zmianę
umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
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5. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) podlegają unieważnieniu.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.

3.

W przypadku, gdy wskazany personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka
polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt pełną dyspozycyjność
tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

4.

Strony będą się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach swych adresów. Do momentu
otrzymania przez daną Stronę prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu drugiej Strony pisma
wysyłane przez nią na ostatnio wskazany adres będą uznane za doręczone.
§ 14
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 880 z pózn. Zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2.

Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej umowy
jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia
danego prawa lub innych przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko
wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie
się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego
na podstawie niniejszej umowy.

3.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek
z postanowień niniejszej umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień,
chyba że z ustawy lub okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa
nie zostałaby zawarta, a Strony umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień
postanowieniami ważnymi, oddającymi zamiary Stron.
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4.

Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie w terminie 30 dni licząc od dnia powstania sporu, Strony poddadzą rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Oferta Wykonawcy z załącznikami,

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….....................

……………………………….....................
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