Umowa nr ………………………….
zawarta w dniu …………………………. pomiędzy:
……………….., z siedzibą w Toruniu 87-100, ………….., reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………,
2. …………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanymi przez:
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci
2 000 szt. apteczek medycznych oraz ich oznakowanie i dostarczenie do Zamawiającego
na potrzeby promocji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej
zawartej w zapytaniu ofertowym.
§2

1.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1) oznakowania materiałów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego oraz zgodnie
z zapisami „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. ;
2) przedstawienia i przekazania Zamawiającemu w terminie 2 dni od podpisania umowy
do akceptacji w wersjach elektronicznych projektów graficznych oznakowania
materiałów przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów objętych
przedmiotem zamówienia. Zamawiający zaakceptuje projekty układu oznakowania w
ciągu 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania;
3) odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami materiałów
w trakcie transportu, przy czym za szkody powstałe z winy nienależytego
opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca;

4) dostarczenia w ramach wynagrodzenia materiałów w liczbie oraz rodzaju wskazanym
przez Zamawiającego na adres ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń nie później niż do
dnia 31 stycznia 2018 r. (środa) do godz. 10:00, przy czym w przypadku przesunięcia
terminu akceptacji wydruku próbnego, o którym mowa w pkt. 4, przesunięciu ulega
również termin dostarczenia zamówienia o analogiczną ilość dni;
2.

Wykonawca zapewnienia, że dostarczone przez niego materiały charakteryzują się
funkcjonalnością, estetycznym wykonaniem, trwałością i dobrą jakością zarówno samych
materiałów jak i naniesionych oznakowań, w tym przede wszystkim:
1) materiały muszą zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich,
2) poszczególne części materiałów muszą być dobrze do siebie dopasowane oraz
zamocowane,
3) materiały nie mogą ulegać zniszczeniu przy korzystaniu zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) ruchome elementy materiałów powinny zapewnić ich właściwe funkcjonowanie,
5) naniesione oznakowanie musi być odporne na ścieranie, rozmazywanie, wykruszanie
6) oznakowania materiałów muszą być dokładnie naniesione (np. pola barwne nie mogą
nachodzić na siebie),
7) naniesione oznakowania muszą być czytelne.
§3

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
1) przysługuje mu pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów
dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, w tym prawo do
udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do
opracowań dostarczonych utworów,
2) prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu
niniejszej Umowy nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób
trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw
autorskich i praw własności przemysłowej osób trzecich, a także dóbr osobistych osób
trzecich,
3) korzystanie przez Zamawiającego (i wskazane przez niego osoby/podmioty) z
wytworów dostarczonych przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej Umowy nie
będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności
przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

2. Z momentem przekazania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w całości majątkowe prawa autorskie do
utworów oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do utworów,
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy na wszelkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z
2017r., poz.880 z późn. zm.) oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także prawo
własności egzemplarzy, na których utwory utrwalono.
3. Cele i pola eksploatacji:
1) zwielokrotnianie przedmiotu Umowy, w szczególności przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy każdą możliwą techniką, w tym techniką
drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
2) zwielokrotnienie przedmiotu Umowy, w szczególności przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny,
magnetyczny lub optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach
komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci internetowej,
3) wprowadzanie przedmiotu Umowy, w szczególności przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy do pamięci komputera lub podobnie
działającego urządzenia, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym Internetu,
4) umieszczanie przedmiotu Umowy, w szczególności przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy w sieci internetowej,
5) utrwalanie przedmiotu Umowy dowolną techniką w dowolnej skali, na dowolnym
materiale,
6) publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,
7) wykorzystywanie przedmiotu Umowy do publikacji w celach promocyjnych
9) wykorzystywanie przedmiotu Umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych
form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji, prowadzonych przez Spółkę,
10) digitalizacja przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca z chwilą przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu przenosi na
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia upoważnienie do wykonywania autorskich
praw osobistych względem przedmiotu Umowy, w szczególności do wprowadzania zmian i
uzupełnień wszelkiego rodzaju w przedmiocie Umowy oraz do rozpowszechniania
anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach powyżej oraz udzielenie upoważnień nie
jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
6. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w
związku z korzystaniem przez Zamawiającego (lub wskazane przez niego osoby/podmioty) z
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich,
pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa
procesowego i koszty sądowe.
§4
Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą swojego przedstawiciela w osobie
…………….. (nr tel. ………; e-mail……………….)
§5
1.

Za wykonanie usługi, o której mowa w §1 Umowy Wykonawca otrzyma łączną kwotę
brutto w wysokości ……… PLN (słownie: ……………….). Powyższe wynagrodzenie
obejmuje również wszelkie ewentualne wydatków jakie poniósł Wykonawca w celu
należytego wykonania zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).

2.

Zapłata wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 powyżej, nastąpi przelewem, na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy w terminie 7 dni od
wykonania usługi i skutecznego dostarczenia faktury do …………………. w Toruniu.
Faktura winna być wystawiona na ……………., NIP: …………….. z dopiskiem
„płatnik:……………”.

3.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminowe dostarczenie materiałów, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za niewykonanie lub za nienależyte zamówienia, w wysokości 10% wartości
zamówienia, przy czym za niewykonanie zamówienia Zamawiający uzna odmowę
wykonania zamówienia bądź niedostarczenie materiałów w ciągu 14 dni od upływu
terminu na ich dostarczenie, natomiast za nienależyte wykonanie zamówienia uzna
uchybienia w realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności niespełnienie

wymogów jakościowych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy oraz niespełnienie
specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2.

Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyć do rozstrzygnięć polubownych,
a w razie braku porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
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