ASP-DAT-ZP-03/2011
Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr
zawarta w dniu ...................................... r., w Katowicach, pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37, reprezentowana przez :
Rektora –
Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
.......................... z siedzibą w ............................., reprezentowaną przez ..............................., zgodnie z
odpisem z .............................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
§2
1.Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest "Przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej "Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu
„Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”
2. Szczegółowy opis Zadania zawarty jest w dokumentach:
• Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej Załączniku – Plan Promocji Innowacji;
• Oferta Wykonawcy z dnia…………..,
stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 do Umowy i Załącznik nr 2do Umowy.
§3
1) Termin realizacji zadania od dnia ….. do dnia ………………
2) Poszczególne etapy realizacji zadania powinny być realizowane zgodnie z przedstawionym
harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę
3) Zmiana działań w harmonogramie jest możliwa na wniosek Zamawiającego, jednakże bez
zmiany ostatecznego terminu realizacji Zamówienia, tj. 31 maja 2011r.
§4
1. Za wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………........ zł brutto
(słownie: .................................................................................................00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac
powstałych w związku z wykonaniem Umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest
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podpisanie przez Zamawiającego, po zakończeniu kampanii protokołu odbioru, o którym mowa
w § 7 ust.1 bez zastrzeżeń.
4. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza fakturę częściową za zrealizowane zadania promocyjne po okresie 4
tygodni trwania działań informacyjno-promocyjnych określonych w Strategii Kampanii.
§5
1. Zamawiający będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją Zadania.
2. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiający może wnosić uwagi do przedstawionych przez
Wykonawcę projektów i żądać wniesienia w nich korekt i poprawek.
3. Zamawiający będzie wnosił uwagi i żądał wniesienia korekt i poprawek tylko nie wykraczających poza
zakres koncepcji kreatywnej przedstawionej w PPI.

4. Ze strony Zamawiającego osoba uprawnioną do działań wskazanych w ust. 1-3 jest………..

§6
Na etapie realizacji Zadania Wykonawca złoży dwa sprawozdania z realizacji Zadania – miesięczne
po …. 2011 do dnia….. maja 2011r., oraz końcowe do dnia 6 czerwca 2011r. Sprawozdania muszą
być złożone w formie pisemnej. Zamawiający zaakceptuje sprawozdania „bez uwag” co upoważni
Wykonawcę do wystawienia faktury, lub w ciągu 3 dni wniesie uwagi. W razie wniesienia uwag
Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w terminie 7 dni.
§7
1. W terminie 7 dni od dnia wykonania Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru,
podpisany przez Wykonawcę i Komisję Odbioru, składającą się z następujących przedstawicieli
Zamawiającego:
•

……………………………………

•

……………………………………

2. Zmiana wymienionych osób następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany Umowy.
3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
•

dzień i miejsce odbioru Zadania,

•

oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji
tego etapu Zadania,

•

W przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie
określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowiło
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
§8
2
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1. Strony postanawiają, że majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku realizacji
Zadania, na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności:
a) utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi innymi technikami w tym
videograficzną, cyfrową i magnetyczną,
b) wprowadzenia do obrotu,
c) publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia,
d) publicznego wystawienia,
e) publicznego wyświetlenia,
f) użyczenia i najmu egzemplarzy dzieła,
g) nadawania i reemitowania,
h) publicznego udostępnienia dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
i) ponadto zezwolenie na wykorzystywanie dzieła do reklamy i promocji przedsięwzięć
Zamawiającego.
j)do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła
na mocy niniejszej umowy należą do Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot zamówienia nie naruszać praw majątkowych
osób trzecich i przekazać Zamawiającemu utwory wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i oświadcza,
a/ że nie ma praw do koncepcji kreatywnej (key visual, hasła,)
b/będzie ją wykorzystywał tylko i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy w polach eksploatacji
określonych w § 9.
§9
1. Zamawiający na czas i potrzeby realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej użycza Wykonawcy prawa
majątkowe do koncepcji kreatywnej zawartej w PPI w polach eksploatacji:

- utrwalanie,
- zwielokrotnianie drukiem,
- rozpowszechniania,
- publiczne wykonywania lub publicznego odtwarzanie,
- wyświetlanie,
- wprowadzanie dzieła do pamięci komputera, sieci komputerowej oraz Internetu,
1.Użyczenie praw wskazanych w ust.1 trwa od podpisania umowy do zakończenia realizacji
przedmiotu Umowy - do dnia podpisania protokołu Zdawczo-odbiorczego określone go w § 7.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania
Zadania.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji o stanie realizacji Zadania.
3. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi powstanie okoliczności, które dadzą
podstawę do oceny, że jakakolwiek część Zadania nie zostanie wykonana w terminie
określonym w § 2 ust.2 Umowy, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o
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niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Zadania, wskazując prawdopodobny
czas opóźnienia i jego przyczynę.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) do zapewnienia wykonania Zadania przez osoby, których umiejętności i doświadczenie
gwarantują należyte jego wykonanie,
2) wykonania Zadania z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie, terminowo.
§ 12
1. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający pokryje wyłącznie
koszty realizacji prac faktycznie poniesione przez Wykonawcę, określone na podstawie wspólnie
sporządzonego i podpisanego przez obie Strony protokołu zawierającego opis wykonanych
prac.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
nie wypłaci kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
3. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
•

za opóźnienia w wykonaniu prac – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust.1.

•

za odstąpienie od realizacji Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.
1,

•

za nienależyte wykonanie prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia, określonego w § 4
ust.1, ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu zapłaty.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu prac przewidzianych w
powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może:

§ 2 ust.1 ,

•

wyznaczyć dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej,
określonej w ust. 3 lit.a) tiret 1, albo

•

odstąpić od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, z
zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 3 litera a) tiret 2

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z niewypłaconej części wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, kwoty stanowiącej równowartość należnych kar umownych,
przewidzianych w ust. 3 litera a) tiret 2
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
§ 13
1.

Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego:
2) ze strony Wykonawcy:
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2.

Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………..
2. Wniesione zabezpieczenie ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie ustala się na poziomie 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

4. Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy do jednego miesiąca ponad
okres realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca wniósł Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, w przypadku
wydłużenia się terminu realizacji zadania ponad termin określony w § umowy Wykonawca
zobowiązuje się przedłużyć okres trwania zabezpieczenia należytego wykonanie umowy
stosownie do ustaleń z Zamawiającym.
6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli zabezpieczenie było wniesione w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku na którym było przechowywane, po potrąceniu kosztów
obsługi tego rachunku.
§ 15
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych.
§ 17
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach: ……. dla Wykonawcy,
a …….. dla Zamawiającego.
§ 19
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1: SIWZ z załącznikami
3) Załącznik nr 2: oferta wykonawcy

............................

........................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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