UMOWA nr

.........2021 (projekt)

zawarta w dniu ............ 2021 r. w Jaworze pomiędzy:
Powiatem Jaworskim - Starostwem Powiatowym z siedzibą w Jaworze, 59-400 Jawor
ul. Wrocławska 26, NIP: 695 - 15 - 25 - 969, reprezentowanym przez:

1. Anetę Kucharzyk – Starostę Jaworskiego
2. Stanisława Laskowskiego – Wicestarostę Jaworskiego
przy kontrasygnacie Agnieszki Pańczyk - Skarbnika Powiatu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
................................................................................................................
NIP ........................... REGON......................................... reprezentowaną przez:
1. .................................. – ..................................
2. .................................. – ..................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” i każde z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn: „Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez
wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim” w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie
informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi
publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
§1
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie z zapytaniem ofertowym nr IF.2600.1.2021
z dnia 08.01.2021 r. oraz złożoną ofertą z dnia ………………...
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z poniższą specyfikacją:
- ulotki - 6 000 sztuk w formacie A4, druk pełen kolor obustronnie; papier kreda matowa min. 130g;,
bigowanie - łamanie na 3. Wszystkie ulotki muszą być poskładane.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie do dnia …….. 2021 r.
2. Strony zgodnie oświadczają, że przez wykonanie umowy przez Wykonawcę rozumieją przekazanie
Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego i zgodnego z umową, przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową, ustala się wynagrodzenie całkowite
brutto………………….(słownie:……………) w tym podatek VAT w wysokości .....% co stanowi
kwotę……………. (słownie:……………), wartość bez podatku VAT wynosi …………………..
(słownie:………………….).
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury oraz po podpisaniu

przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokolarny odbiór przedmiotu
umowy nastąpi w dniu przekazania zamówienia.
3. Zapłata nastąpi za pośrednictwem metody podzielonej płatności, na rachunek bankowy wskazany
na fakturze będący numerem właściwym do dokonania rozliczeń.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności
w systemie podzielnej płatności.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.
6. Płatność wynagrodzenia zgodnie z fakturą Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie, w
przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy na białej liście VAT, aż do czasu jego umieszczenia
na tej liście. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Inspektora nadzoru takiego
rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie.
7. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych materiałów do wykonania
zamówienia tj. tekstów, zdjęć, logotypów będących podstawą opracowania szaty graficznej ulotki.

§5
W razie stwierdzenia wad w jakości dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do wniesienia poprawek lub ponownego wykonania zamówienia w terminie najpóźniej 7 dni od
umownej daty dostawy przedmiotu zamówienia pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy lub wykonania zamówienia zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§6
1. Strony zastrzegają możliwość naliczania i dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego netto za przedmiot umowy,
2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 3% wartości wynagrodzenia netto o którym
mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie, w wysokości 3% wartości wynagrodzenia
netto o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o realizacji umowy siłami
podwykonawcy/podwykonawców w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z
wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców.

§8
1. Z chwilą zapłaty za realizację umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do wszystkich projektów jakie powstaną w związku z realizacją przez niego niniejszej
umowy, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu,
2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką,
3) publiczne udostępnianie w Polsce i poza jej granicami,
4) wypożyczanie, najem, dzierżawa, oddanie do bezpłatnego używania,
5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
6) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym,
7) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

8) udostępnienie wykonawcom prac wykonywanych na podstawie Projektu,
9) wprowadzanie drobnych adaptacji i modyfikacji.
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu praw autorskich
osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, oraz
upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu integralności przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia skierowane do Zamawiającego z tytułu
praw autorskich do wykonanego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż wykonane prace nie będą naruszać autorskich praw osobistych lub
majątkowych osób trzecich, a w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, Wykonawca zwolni
Zamawiającego od odpowiedzialności.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego dwa są dla Zamawiającego, a jeden
dla Wykonawcy.

