Załącznik nr 2

UMOWA O DZIEŁO NR ………../2012

zawarta dnia ................... w Zabrzu pomiędzy:
Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy
ulicy 3 Maja 93, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem 11/2007,
NIP: 648-26-17-623; REGON: 240591794
reprezentowaną przez:
1. Bartłomiej Szewczyk – Dyrektor
2. Mirosława Skurtys - Bayer – Główna Księgowa

zwaną dalej „Zamawiającym",
a
........................................................................., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr
...................... wydanym przez ..................................................... ............................ zamieszkałym w
............................................ przy ul. .................................,
zwanym dalej „Wykonawcą".

§ 1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie
polegające na: Opracowaniu merytorycznym i graficznym folderu promującego projekt
„Kopalnia Wiedzy” w ramach projektu pn. „Kopalnia Wiedzy” realizowanego według Umowy o
dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-PO
KL.09.01.02-24-147/11-00 z dnia 16 grudnia 2011 roku, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie
9.1.2, zawartej pomiędzy Miastem Zabrze a Samorządem Województwa Śląskiego
2. Dla wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie
do dnia 28.05.2012 następujące materiały:
a) szczegółowy opis projektu „Kopalnia Wiedzy”
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b) zdjęcia z zajęć pozaszkolnych oraz pozalekcyjnych.
3. Wykonawca oświadcza, iż:
a) posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania przedmiotu Umowy,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy

się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także postępowanie
o ubezwłasnowolnienie; oraz nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ;

§ 2.
Warunki realizacji

1. Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1, będzie przebiegała przy ścisłej współpracy
Wykonawcy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego w § 8 oraz innymi osobami
wyznaczonymi w formie pisemnej przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zapewni, aby Wykonawcy zostały udzielone wszelkie informacje oraz materiały,

wyjaśnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 3 propozycji projektu w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy. Wykonawca na podstawie wprowadzonych uwag przez Zamawiającego do
wybranego projektu graficznego opracuje obowiązujący projekt graficzny.
4. Wykonawcy nie wolno umieszczać w materiałach innych treści, nie uzgodnionych z Zamawiającym, w
szczególności: oznaczeń własnych, reklam własnych lub podmiotów trzecich.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego i warunkami realizacji
przedmiotu Umowy oraz rozważył wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 3.
Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy – w dniu podpisania niniejszej Umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy– do 06.06.2012.

§ 4.
Odbiór końcowy przedmiotu Umowy

1. W terminie 2 dni od dnia zakończenia przedmiotu Umowy Zamawiający lub przez niego
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upoważniony podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji opracowania merytorycznego folderu
promującego projekt pod kątem zgodności jej wykonania z warunkami wykonania Umowy.
2. Odbiór zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu przekazania
sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. W przypadku wystąpienia w przedmiocie Umowy wad, Zamawiający w terminie określonym
w ust 1 niniejszego § wskaże Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanego
przedmiotu Umowy oraz wezwie Wykonawcę, aby w terminie 2 dni roboczych usunął zgłoszone
przez Zamawiającego nieprawidłowości w przedmiocie Umowy.
4. Odbiór przedmiotu Umowy uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego.

§ 5.
Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 pkt. 1 przysługuje wynagrodzenie
brutto, wg oferty sporządzonej przez Wykonawcą w wysokości …………….. zł (słownie
………………… złotych)
2. Przedmiot Umowy objęty jest prawami autorskimi Wykonawcy, kwota zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych zostanie ustalona w uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania
przychodów.
3. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez
Wykonawcę przedmiotu umowy.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru
końcowego oraz prawidłowo wystawiony i dostarczony Zamawiającemu rachunek.
5. Zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści rachunku rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku
przez Zamawiającego.
6. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego §, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu Umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego
zamówienia na podstawie odrębnej Umowy.
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8. Wykonanie zamówienia nie objętego zakresem Umowy i bez zgody Zamawiającego, uznane
zostanie jako zbędne, za które wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 6.
Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
Umowy w formie kar umownych liczonych od całości wartości brutto przedmiotu Umowy
zgodnie z § 5 pkt. 1 niniejszej Umowy.
2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości 5 % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia z terminem na koniec tygodnia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).
6. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku konieczności pomniejszenia wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 5 pkt. 1, wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia z kwoty
przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę czynności
określonych niniejszą Umową.

§7
Prawa autorskie

1. W stosunku do opracowanych przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy, jakichkolwiek dokumentów podlegających ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pózn. zm.),
Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia:
a) wszelkie majątkowe prawa autorskie w zakresie pól eksploatacji określonych w art.
50, ustawy o której mowa w niniejszym §, znanych w momencie zawarcia niniejszej
Projekt pn. „Kopalnia Wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

umowy, a w szczególności w zakresie: utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania
do obrotu, wprowadzania zmian, wprowadzania do pamięci komputera,
wystawiania, wyświetlania, najmu i dzierżawy;
b) nieograniczone prawo do korzystania z przedmiotu Umowy;
c) wyłącznie prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich;
d) prawo własności egzemplarzy.
2. Wykonawca zastrzega sobie majątkowe prawa autorskie w stosunku do dzieła będącego
przedmiotem niniejszej Umowy do dnia zapłaty wynagrodzenia, po tym terminie prawa
autorskie należą do Zamawiającego.
3. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy dokonywać na własną odpowiedzialność zmian
w przekazanym przedmiocie Umowy bez dodatkowej opłaty. Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania konsultacji z Wykonawcą wprowadzonych zmian w przekazywanym przedmiocie
Umowy na zasadach nadzoru autorskiego określonych w odrębnej umowie.

§ 8.
Nadzór

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora prac pełni:
a

Aleksandra Margas – Koordynator Projektu

2. Wykonawca ustanawia koordynatora o prowadzącego:
a

…………………………………………………………………………………..

§ 9.
Współdziałanie

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony zobowiązują
się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych.
2. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie telefonicznej, mailowej lub faksem
potwierdzone w terminie do 2 dni roboczych w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywanie prac określonych Umową.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
uniemożliwiających dotrzymanie terminu określonego w §3 ust. 1, Wykonawca jest
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zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze od
terminu zaistnienia takich okoliczności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych
w związku z wykonywaną pracą będącą przedmiotem niniejszej Umowy.
§ 10.
Inne postanowienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek prac lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie bez
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks cywilny (tj. Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm) oraz przepisy aktów prawnych powiązanych
z przedmiotem Umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy powinny być dokonywane pod rygorem nieważności
wyłącznie w formie pisemnej poprzez sporządzenie aneksów podpisanych przez strony.

4. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

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

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