Umowa nr ......./......
zawarta w Legnicy w dniu …………. 2019 roku pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Rodziny, ul. Słubicka 6/8, 59-220 Legnica,
reprezentowaną przez:
1.
…………………………… – ………......................…,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………….....
z siedzibą w [………….......……………………], ul. [………………..…............…………],
NIP
[………………………],
REGON
[………………………],
wpisanym
do
[………………………………………],
pod
numerem
[………………………………………],
reprezentowanym przez:
1. …………………………… – ……………………………
2. …………………………… – …………………….………,
zwanym dalej Wykonawcą.

1.

2.
3.
4.

§1
W związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na
Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło,
zwane dalej „Przedmiotem umowy”, polegające na wykonaniu i montażu tablicy
pamiątkowej, tabliczek informacyjnych oraz opracowaniu projektu i wydruk ulotek.
Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej
umowy – zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt, materiały oraz wykwalifikowane osoby
niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że projekt ulotki nie będzie naruszać praw własności
intelektualnej osób trzecich, w tym nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw
autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także przepisów obowiązującego
prawa oraz nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń lub cytatów z innych
utworów lub przedmiotów własności intelektualnej, ani też nie będzie stanowić
opracowania, przeróbki lub adaptacji cudzego utworu lub innego przedmiotu własności
intelektualnej.
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5.

6.

7.

8.

Wykonawcy przysługiwać będzie w dacie przyjęcia projektu ulotki przez Zamawiającego
całość wyłącznych, pełnych i nieograniczonych znajdujących się w jego swobodnej
i wyłącznej dyspozycji majątkowych praw autorskich do projektu ulotki.
Prawa Wykonawcy do projektu ulotki w dacie jego przyjęcia przez Zamawiającego nie
będą ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi przez
Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym lub
statutowym, w szczególności Wykonawca gwarantuje że:
1) nie udzieli przed przyjęciem projektu ulotki przez Zamawiającego osobom trzecim
licencji lub innego tego rodzaju upoważnienia do korzystania z projektu ulotki lub
jego części oraz nie przeniesie jakichkolwiek praw do projektu ulotki lub jego części
na osoby trzecie,
2) w dacie przyjęcia projektu przez Zamawiającego brak będzie zastrzeżeń lub
ograniczeń praw do projektu ulotki,
3) w dacie przyjęcia projektu ulotki przez Zamawiającego nie będą występować
jakiekolwiek prawne lub faktyczne okoliczności mogące spowodować obciążenie,
ograniczenie w rozporządzaniu prawami do projektu ulotki lub korzystaniu z
projektu ulotki,
4) nie zostanie wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie będzie toczyć
się żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem lub sądem, w tym
postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub inne, mogące mieć wpływ na nabycie i
wykonywanie praw do projektu ulotki,
5) Projekt ulotki nie zostanie przez Wykonawcę przed lub po jego przyjęciu przez
Zamawiającego w całości lub jakiejkolwiek części ujawniony, udostępniony lub
przekazany jakiejkolwiek osobie trzeciej, jak również nie zostanie opublikowany lub
rozpowszechniony w inny sposób.
Rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z projektu ulotki oraz praw do
niego, nabytych na podstawie Umowy, nie będzie wymagać uzyskiwania jakichkolwiek
dodatkowych zezwoleń czy zgód od Wykonawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz
nie będzie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym
nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich, praw własności
przemysłowej, dóbr osobistych, dóbr chronionych ustawą z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji a także przepisów obowiązującego prawa.
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, a
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu ulotki na wszystkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 1191 ze zm.), a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie projektu ulotki całości lub jakiejkolwiek dowolnej
części wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, nieograniczonej ilości egzemplarzy
na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną
technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników, w tym trwałe lub
czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części projektu ulotki jakimikolwiek
środkami
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i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, standardu, systemu lub nośnika
w szczególności, ale nie tylko dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
dostosowywania, przekazywania i przechowywania projektu ulotki lub jego części,
2) wprowadzanie projektu ulotki w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części do
pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci
komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci
telefonii komórkowej i inne sieci komputerowe oraz udostępnianie projektu ulotki w
całości lub jego dowolnej części użytkownikom takich komputerów, urządzeń,
serwerów, sieci na całym świecie,
3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy projektu ulotki
lub jego dowolnej części, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie projektu ulotki lub jego dowolnej części, a
także publiczne udostępnianie projektu ulotki lub jego dowolnej części w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) w zakresie innego korzystania z projektu ulotki - do projektowania w oparciu o
projekt ulotki;
5) opracowywanie projektu ulotki lub jego dowolnych części oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji, uzupełnień projektu ulotki lub jego
części, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu projektu ulotki lub jego
dowolnej części oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami,
adaptacjami, modyfikacjami, uzupełnieniami, tłumaczeniami, przystosowaniami,
zmianami układu na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia
niniejszej Umowy, w tym w szczególności określonych w punkcie 1) – 4) wyżej.
9. Na mocy Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu, a Zamawiający uzyskuje
nieodwołalnie upoważnienie/zgodę na korzystanie z projektu ulotki oraz jego dowolnych
części, a także wszelkich ich opracowań bez wskazywania na ich egzemplarzach twórcy
i tytułu oraz do dokonywania w projekcie ulotki dowolnych zmian i uzupełnień, łączenia
z innymi utworami lub wytworami zarówno we własnym zakresie, jak i za
pośrednictwem osób trzecich, a także do decydowania o sposobie i terminie
wykorzystania i udostępnienia publiczności projektu ulotki oraz sprawowania nadzoru
nad sposobem korzystania z projektu ulotki oraz jego opracowań.
10. Na wypadek gdyby się okazało, że którekolwiek z udzielonych upoważnień/zgód jest
z jakichkolwiek przyczyn niewystarczające, bezskuteczne lub nieważne, Wykonawca na
każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić lub uzyskać dla Zamawiającego
stosowną nieodpłatną zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym
ustępie.
11. Na podstawie Umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa wszelkie prawa do
wytworów niematerialnych, dostarczonych w wykonaniu Umowy, nie stanowiących
utworu prawa autorskiego, a chronionych innymi przepisami, w tym ustawy Prawo
własności przemysłowej, kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, w szczególności Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający
nabywa prawo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego dostarczonych w wykonaniu Umowy.
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12. Przeniesienie praw i udzielenie upoważnień/zgód, o których mowa w ust. 7-10 wyżej
następuje na podstawie Umowy z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę
projektu ulotki, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń woli, na obszarze całego świata (bez ograniczeń terytorialnych) na cały czas
trwania praw autorskich osobistych i majątkowych do projektu ulotki.
13. Prawami i upoważnieniami/zgodami, o których mowa w ust. 7 -10 wyżej, Zamawiający
może swobodnie dysponować, w tym przenieść je na rzecz osób trzecich lub udzielić
osobom trzecim licencji na korzystanie z nich.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do dnia ........... 2019 r., na własny koszt i ryzyko
do siedziby Zamawiającego projekty tablicy informacyjnej, tabliczki informacyjnej oraz
projektu ulotki, utrwalone na trwałym nośniku, w wersji otwartej do edytowania. Po
weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego ww. projektów, która zostanie dokonana
niezwłocznie, Wykonawca zobowiązuje się dokonać wydruku wybranych projektów,
według parametrów wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy oraz dostarczyć je na koszt i
ryzyko Wykonawcy, w opakowaniu z oznaczeniem ilości, gwarantującym zabezpieczenie
Przedmiotu umowy przed uszkodzeniami w trakcie transportu pod adres ul. Słubicka 6/8,
59-220 Legnica w terminie do ....................... r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymienionego w § 1 Przedmiotu umowy
z najwyższą starannością, z uwzględnieniem wymogów artystycznych i technicznych
stawianych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiotu umowy w całości z własnych
materiałów.
4. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą swojego przedstawiciela: Ks.
Bronisława Kryłowskiego, tel. 604-545-696.
1.

2.
3.

1.

§3
Za wykonanie Przedmiotu umowy wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych
oraz udzieleniem wszelkich zgód i upoważnień wskazanych w § 1 Umowy oraz
przeniesieniem własności nośników, na których utrwalono projekty tablicy
informacyjnej, tabliczki informacyjnej oraz projektu ulotki, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie
łącznie
w
kwocie
………………
zł
brutto
(słownie:
……………...................................................), płatne w terminie 14 dni od dnia
wykonania Przedmiotu umowy, oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Zamawiający zapłaci powyższą kwotę przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy.
Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust.1 oraz pokryje poniesione przez Zamawiającego
udokumentowane koszty, jeżeli po zawarciu niniejszej umowy odstąpi od jej wykonania
przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
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2.

3.

4.

5.
6.

W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z jakichkolwiek warunków umowy
określonych w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.
Jeżeli Wykonawca opóźni się z terminem wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca opóźni się z terminem jej
wykonania, a opóźnienie jest dłuższe nić 5 dni. W takim przypadku Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa
w § 3 ust.1.
Kara umowna, o której mowa w § 4 zostanie potrącona z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej w ust. 1-5 kary umownej.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego w Legnicy.
§7
Umowa niniejsza została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
§8
Załączniki dołączone do Umowy stanowią jej integralną część i jednocześnie stanowią
zobowiązanie Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1 Oferta Wykonawcy
2. Zapytanie ofertowe
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