Numer postępowania: PZP/ZP/22/2018/CNK/MSt

Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
KOMPLEKSOWA USŁUGA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.), została
zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczenie przez Wykonawcę do Zamawiającego projektów graficznych

dotyczących ……………………..
2. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wynikiem realizacji działań będących przedmiotem umowy będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880 ze zm.), zwane dalej łącznie „Utworami” lub osobno
„Utworem”.
4. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z udostępnionymi Wykonawcy w dniu podpisania Umowy wzorcami,
w których określone są m.in. kolorystyka, czcionka i sposób rozmieszczenia logotypów oraz na podstawie wskazówek
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5.
5. Zamawiający zlecając wykonanie poszczególnych prac składających się na przedmiot Umowy określi termin w jakim
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przy określaniu terminu, o którym
mowa wyżej, zobowiązany jest wziąć pod uwagę czas niezbędny Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający w zleceniu przedstawi Wykonawcy wskazówki dotyczące wykonania przedmiotu umowy.
6. W ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do Utworów wraz z prawem zależnym.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że
1) posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji Umowy,
2) jest / nie jest płatnikiem VAT,
3) nie prowadzi działalności gospodarczej, a jego identyfikatorem podatkowym jest nr PESEL (dotyczy Wykonawców
będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej),
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) do wykonania usług na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego,
2) do realizacji usług zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa, w sposób profesjonalny,
3) do dostarczenie najpóźniej w dniu podpisania Umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail:
kadry@kopernik.org.pl, formularz zawierający dane niezbędne do rozliczenia podatkowego od osób fizycznych,
który następnie w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w formie
pisemnej (dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej),
4) w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt 3), w roku podatkowym, którego dotyczy
Umowa, niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej (dotyczy Wykonawców
będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej).
3. Wykonawca oświadcza, że realizując niniejsza Umowę nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw własności intelektualnej
§3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w zakresie udostępniania
posiadanych dokumentów i danych, jak również udzielania wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§4
Termin realizacji przedmiotu umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………….. 2018 roku do dnia 28 grudnia 2018 roku.
§5
Wykonanie i odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w §1 ust. 5
Umowy, a gotowy Utwór każdorazowo dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na
adres wskazany w §12 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni zobowiązany jest do przyjęcia Utworu bez uwag lub
zgłoszenia uwag do dostarczonego przez Wykonawcę Utworu.
3. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez
Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Utwór uwzględniający zgłoszone uwagi.
§6
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, w łącznej wysokości brutto: ………………….. PLN (słownie:
……………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na CNK
autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów w kwocie nieprzekraczającej 3500 zł za poszczególny
Utwór.
3. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w okresach miesięcznych, tj. po
zakończeniu każdego miesiąca na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku dostarczonej/-ego
Zamawiającemu
wraz
z zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazem wykonanych w danym okresie prac w ramach niniejszej Umowy.
4. Podstawą wyliczenia przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 jest formularz cenowy
Wykonawcy stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej/ego faktury/rachunku, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania
Umowy i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji. Przepis stosuje się również do cen jednostkowych, o których mowa
w ust. 2.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na inny podmiot lub osobę
fizyczną.
§7
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że Utwory będą chronione autorskimi prawami majątkowymi oraz, że przysługiwać mu będą
do nich wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
2. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że sporządzone przez niego Utwory będą stworzone samodzielnie, będą miały
charakter indywidualny i nie będą naruszać praw osób trzecich.
3. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe oraz zezwolenie na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do Utworów nieograniczone czasowo
ani terytorialnie, do wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu,
2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone – wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie,
4) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach,
5) wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów,
-2-

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

6) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet,
7) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy Utworów zarówno
na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.
Zamawiający nabywa na mocy Umowy prawo dalszej odsprzedaży Utworów w zakresie nabytych praw autorskich
majątkowych bez zgody Wykonawcy, a także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa
zależnego.
Przeniesienie praw autorskich majątkowych nastąpi w dniu przyjęcia Utworów przez Zamawiającego, zgodnie z §5
Umowy, na podstawie protokołu odbioru. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Umowy. W okresie od dnia
dostarczenia Utworów do momentu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w Umowie powyżej, bez pobierania
dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Utworów tj. na rozporządzanie oraz
korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby
trzecie udzielało Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory nie naruszą jakichkolwiek praw Stron lub osób trzecich do praw
własności intelektualnej.
Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającemu w związku z wszelkimi roszczeniami,
stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez któryś z Utworów jakichkolwiek praw
własności intelektualnej strony trzeciej.
Jeśli używanie któregoś z Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej
o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać
jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania danego Utworu, lub
2) zmodyfikować dany Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób
trzecich.
W przypadku rozwiązania Umowy, Zamawiający zachowuje nabyte wcześniej prawa do wcześniej przyjętych Utworów.
§8
Odstąpienie od umowy

1. Strony zgodnie uznają, iż przedmiot niniejszej Umowy ma charakter podzielny, co oznacza że odstąpienie od niniejszej
Umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości przedmiotu Umowy, jak i w odniesieniu do części.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn nieleżących
po stronie Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym
także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie
do odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części Umowy.
§9
Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wszystkich materiałów i informacji
przekazanych przez Zamawiającego lub inne podmioty w związku z wykonywaniem Umowy oraz powstałych w ramach
jej realizacji, niezależnie od formy przekazania i ich treści.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i informacji
niezbędnych do wykonania Umowy, w celach innych niż określone w Umowie.
3. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu w terminie określonym przez
Zamawiającego wszelkie przekazane mu na zasadach określonych w Umowie materiały oraz informacje, poprzez zwrot
nośników, na których zostały zapisane, a w przypadku gdy powierzone materiały mają postać pisemną zwrot wszystkich
egzemplarzy, chyba, że Zamawiający podejmie inną decyzję w tym zakresie, o czym poinformuje Wykonawcę.
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§ 10
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:
1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za wykonanie zleconej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu
zlecenia, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy,
2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę
– w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 11
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/-i ………………………., adres e-mail:
…………………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/-i ………………………., adres e-mail:
…………………………………………………
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy o Prawie autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
4. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dla których administratorem jest Centrum
Nauki Kopernik, oraz nie wymaga dostępu do zasobów systemów informatycznych CNK.
5. Spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) załącznik nr 2 formularz oferty Wykonawcy,
3) załącznik nr 3 formularz cenowy Wykonawcy,
4) załącznik nr 4 wzór protokołu odbioru.

……………………………………………………..
WYKONAWCA

……………………………………………………..
ZAMAWIAJĄCY
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