Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
wzór
UMOWA Nr /2020
Zawarta w dniu …………… r. w Zawoi, pomiędzy:
Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi, 34 – 222 Zawoja 1403, reprezentowanym
przez : dr Tomasza Pasierbka Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a firmą …………………………….reprezentowaną przez:………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
została zawarta umowa w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu pt. „Księga
babiogórskiej natury”.

§1
1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowe na realizację
zadania: Wykonanie i dostawa przedmiotów edukacyjnych zwanym dalej: „Przedmiot umowy”.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie: Wykonanie i dostawa
przedmiotów edukacyjnych.
3. Szczegółowy zakres umowy Wykonawcy opisany został w zapytaniu ofertowym i opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
1.

Projekt, wykonanie i dostawa tablic edukacyjnych w formie księgi.

2. Projekt , wykonanie i dostawę przedmiotów edukacyjnych ( koło fortuny, wzornik liści, zakładki,
breloki).
3. Przedmiot umowy obejmuje:
a) tablica edukacyjna w formie księgi – 10 szt.
b) koło fortuny – 1 szt.
c) wzornik liści – 10 kompletów
d) zakładki – 1000 szt.
e)

brelok – 500 szt.
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4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy jest zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu 2 projektów tj. min. 3 kart zawierających przykładowe strony
księgi do wyboru i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych przekaże Zamawiającemu zaakceptowany wybrany
projekt bądź naniesie uwagi przedstawionego projektu.
6. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych prześle poprawiony projekt do Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji projektu, tekstów, fotografii i rysunków
z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich elementów
edukacyjnych zawartych w załączniku nr 2 zapytania ofertowego do 30 dni od podpisania
umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego terminowego i wysokiej jakości wykonania
przedmiotu umowy.
10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały są nowe, wysokiej jakości i zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia.
11. Pozyskanie materiałów, fotografii, rysunków oraz innych treści merytorycznych pozostaje po
stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji zawartych w projektach treści
edukacyjnych z zamawiającym na każdym etapie projektowania.
12. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.

Termin rozpoczęcia prac ustala się od dnia podpisania umowy.

2.

Termin zakończenia prac: 30 lipca 2020 r.

3.

Za datę wykonania prac rozumie się datę podpisania, bez jakichkolwiek zastrzeżeń przez obie
Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§4
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy określa się na:
kwotę brutto: ..................zł (słownie: .................................)
kwotę netto: .....................zł (słownie: ................................) w tym VAT: .........%
w tym:
1.1. Wykonanie i dostawa tablicy książki „Księga przyrody”- szt. 10
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Kwota: netto ………………….., brutto …………………
(słownie: ……….......... PLN 00/100)
1.2. Wykonanie i dostawa pomocy edukacyjnej „Koło fortuny” - szt. 1
Kwota: netto ………………….., brutto …………………
(słownie: ……….......... PLN 00/100)
1.3. Wykonanie i dostawa wzornika liści - 10 kompletów
Kwota: netto ………………….., brutto …………………
(słownie: ……….......... PLN 00/100)
1.4. Wykonanie i dostawa zakładki - szt. 1000
Kwota: netto ………………….., brutto …………………
(słownie: ……….......... PLN 00/100)
1.5. Wykonanie i dostawa drewnianego breloka - szt. 500
Kwota: netto ………………….., brutto …………………
(słownie: ……….......... PLN 00/100)

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1, płatne będzie po odbiorze przedmiotu zamówienia,
na podstawie dołączonego przez Wykonawcę protokołu odbioru potwierdzającego dostarczenie
przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień
dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w §4 pkt 1 umowy.
2. W razie opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2 wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 w % całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w §4 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 2
umowy.
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość kar umownych.
4. W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług określonych niniejszą umową
- w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §4 pkt 1 umowy, za każdy
przypadek nienależytego wykonania.
5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
nienależytego wykonania umowy. Takie odstąpienie od umowy nie będzie skutkować
powstaniem jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. Kary umowne stają się
wymagalne z chwilą powstania podstawy do ich naliczenia.

§7
GWARANCJA
1.

Wykonawca niniejszym udziela ……-letniej gwarancji na przedmiot umowy. Terminem
rozpoczęcia okresu gwarancji jest data podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu
umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń./w zależności od oświadczenia w formularzu ofertowym
zapis zostanie uzupełniony/

2.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki lub wady niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 7 dni od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie, e-mailem lub listem.
W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązania opisanego powyżej,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterki lub wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§8
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie utwory powstałe w związku z wykonaniem projektów
edukacyjnych są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, nie
naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń
prawami osób trzecich.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskiego do utworów powstałych w ramach wykonywania
Umowy w zakresie następujących pól eksploatacji a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną dla Zamawiającego
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techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
4) sporządzanie kopii zapasowej,
5) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym sieci
Internet
6) wprowadzanie do obrotu nośników zapisu wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, a także
publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworu lub z jego wykorzystaniem.
7)

wykorzystaniem w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością, w tym
w związku z inwestycją

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów
powstałych w ramach wykonywania przedmiotu umowy.
5. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących
przedmiot Umowy następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne powstałe
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.
7. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie
z tytułu przysługujących im praw autorskich do utworów powstałych w związku z wykonaniem
przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który obowiązany jest do
pełnego i terminowego zaspokojenia powyższych roszczeń.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza
w sposób istotny postanowienia umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:
a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c. Wykonawca realizuje prace objęte niniejszą umową bez należytej staranności lub sprzecznie
z niniejszą umową,
d. Wykonawca nie dotrzymuje terminu końcowego realizowanego przedmiotu umowy.
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e. zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za
wykonaną część umowy.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 10
ZMIANA UMOWY
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności
w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta nie może spowodować
wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji gdy
potrzeba taka wyniki z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – np. konieczność
przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Właściwym do rozpoznania wszelkich ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

Strony zobowiązują się polubownie rozstrzygać ewentualne spory wynikłe w związku
z niniejszą Umową.

3.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

4.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający:

Wykonawca:
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