
WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ........... 

 

Zawarta w dniu ……………………. r., w Baranowie Sandomierskim, pomiędzy: 

gminą Baranów Sandomierski, z siedzibą: 39-450 Baranów Sandomierski,  

ul. Gen. L. Okulickiego 1, posiadającą nr NIP 867-20-79-650 oraz REGON 830409152, zwaną 

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Marek Mazur - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 

a  

………………………………………………………………………………………………., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………, 

o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy, zadanie polegające na: demontażu, opracowaniu projektu, wykonaniu, 

dostawie i montażu – tablic informacyjnych tzw. witaczy, w ilości 2 sztuki dwustronne. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2016 r. oraz 

oferta Wykonawcy stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką techniczną  

i obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, udzieli wszelkich, znajdujących się w jego 

posiadaniu informacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu, opracowania projektu, wykonania, dostawy  

i montażu tablic informacyjnych – tzw. witaczy, w ilości 2 sztuk, dwustronnych, do dnia 31 

maja 2016 roku. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy i zamawiającego. 

3. Termin określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu, w przypadku: opóźnienia w dostarczeniu 

przez Zamawiającego materiałów wyjściowych (zdjęć o wysokiej rozdzielczości użytych  

w zatwierdzonym projekcie), o okres tego opóźnienia.  

 

§ 3 

Osoby do kontaktu 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów, odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

- ze strony Zamawiającego: Lidia Ciesielska  - ze strony Wykonawcy: ……………………..  

 

 

 



 

§ 4 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz potencjał kadrowy do wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i zobowiązuje się wykonać je w terminie wskazanym 

w § 2 ust 1. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę strony ustaliły wynagrodzenie brutto 

w wysokości ……………………… zł. (słownie złotych: …………………………… 00/100). 

W kwocie tej mieści się obowiązujący podatek VAT. 

2. Wypłata należności określonej w ust. 2 nastąpi w terminie 14 dni od  daty otrzymania przez  

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Wypłata należności określonych w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Prawa autorskie i prawa pokrewne 

 

1. Zaakceptowana i wykonana dokumentacja projektowa witaczy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w takim zakresie w jakim stanowi 

utwór w rozumieniu tego aktu prawnego.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, wyraża zgodę na 

nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie i rozporządzanie przez Zamawiającego 

przedmiotem umowy, w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą, w tym do jego 

drukowania i przedruku oraz nieodpłatnego przekazywania do wykorzystania przez inne 

podmioty oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za korzystanie  

i rozporządzanie przedmiotem umowy  na wszystkich polach eksploatacji wymienionych  

w umowie, zostało skalkulowane w wynagrodzeniu za wykonanie umowy i zaspokaja jego 

wszelkie pretensje z tego tytułu.  

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy, Zamawiający 

ma prawo żądać wydania wykonanej części umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, 

uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić 

naruszenia praw autorskich. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

4. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot ochrony 

prawa autorskiego, nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał Zamawiającemu zgody na 

proponowane przez niego zmiany w dokumentacji, tak w trakcie, jak i po jej wykonaniu  

i takiego samego zachowania oczekuje od swoich następców prawnych, chyba , że sprzeciwiają 

się temu przepisy prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć na siebie pełną 

odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób 

trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki 

lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić je Zamawiającemu, gdyby 

zostały od niego wyegzekwowane. Uprawnienia wynikające z umowy w tym zakresie będą 

przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu 

lub odstąpieniu od niej, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.  

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonana dokumentacja narusza prawa autorskie osób 



trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, niezależnie od zobowiązań 

określonych w ust. 6, karę umowną w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu brutto, 

wskazanemu w § 5 ust 1 umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą wyliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

określonego w  § 5, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości  

10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1. 

2) Zamawiający płaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zlecenia jego 

wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy posiada wady, 

Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć stwierdzone wady przedmiotu umowy  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. 

2.  Wykonawca nie może dokonać cesji praw określonych w niniejszej umowie na rzecz osoby 

trzeciej  bez zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane pomiędzy 

stronami polubownie. 

5. W przypadku, kiedy Strony nie załatwią sporów w sposób polubowny wszelkie sprawy 

sporne rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

     ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 
 


