
Umowa nr ŚU/1162-2/…………./2019

Umowa zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy:

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Władysława Łokietka 5,

wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia pod numerem 

4011-9/10, posiadającym nr NIP: 956-228-60-29, REGON: 340875212, reprezentowanym przez:

1. Panią Monikę Wiśniewską – Dyrektora

2. Panią Aleksandrę Sobczak – Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………. z siedzibą: ………………. województwo: …………………., NIP ……………., REGON

………………, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej ………….. pod numerem ……………………..,

reprezentowanym przez:

……………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Niniejsza umowa określa warunki współpracy stron w zakresie świadczenia usługi Wykonania modelu

makiety miasta na potrzeby stoiska Zamawiającego podczas Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 27-

28.04.2019., przy ul. Władysława Łokietka 5.  W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do

następujących prac:

Etap 1.1 Stworzenie i dostarczenie Zamawiającemu  dokumentu z dokładnym opisem sposobu

wykonania makiety wraz z poglądowym rysunkiem/szkicem, uwzględniającym wymiary makiety i

materiały planowane do użycia przy budowie poszczególnych elementów makiety, zgodnym z

wytycznymi zawartymi w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do niniejszej umowy)

Etap 1.2 Zbudowanie modelu makiety  wg opisu, o którym mowa w pkt 1.1, po uprzednim uwzględnieniu

ewentualnych uwag Zamawiającego oraz wykonanie i przesłanie Zamawiającemu dokumentacji

fotograficznej gotowej makiety.

Etap 1.3 Dostarczenie modelu makiety, jej montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i

przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji makiety, jej montażu i demontażu.

2. Oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Realizacja usługi będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Zał. nr 1 do

niniejszej umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg  od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach:

Etap 1.1 – do dnia 15 marca 2019r.

Etap 1.2 – do dnia 20 kwietnia 2019r.

Etap 1.3 – w dniu  26 kwietnia 2019r.

Termin przewidywany na zapoznanie się przez Zamawiającego z dokumentem (Etap 1.1) przedstawionym przez

Wykonawcę, zgłoszenie poprawek przez Zamawiającego oraz ostateczna akceptacja dokumentu przez

Zamawiającego nie może być dłuższy nić 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiającemu

dokumentu do weryfikacji.

3. Termin określony w ust. 3 obejmuje również termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego i naniesienie

wymaganych poprawek w dokumencie przez Wykonawcę.



4. Zamówienie zostanie uznane za wykonane z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru końcowego

wykonanych prac potwierdzonego sporządzeniem protokołu odbioru końcowego.

5. Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury

VAT.

§ 3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………….. brutto za prawidłowe wykonanie

przedmiotu zamówienia.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego

z tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie oraz wszelkie inne koszty
związane z realizacją przedmiotu Umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo

wystawionej faktury za wykonanie usługi.

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu

zamówienia bez zastrzeżeń.

6. Strony ustalają, że za datę terminowej płatności faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1,  Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów
związanych z wykonywaniem Umowy. Wszystkie niezbędne wydatki pokrywa Wykonawca.

8. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z
niniejszej Umowy.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 1 roku od daty

odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego przedmiotu

zamówienia i jego poszczególnych elementów.

3. Warunki gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w

niniejszej umowie.

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad

w przedmiocie Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania

jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek działania bądź zaniedbania Wykonawcy.

5. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, w terminie 10
dni roboczych od daty ich ujawnienia, wyznaczając termin ich usunięcia.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek, Zamawiający po upływie wyznaczonego terminu,
zleci usunięcie wad i usterek osobie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę.

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu Umowy udzieloną gwarancję przedłuża się
o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 5

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

1) po stronie Zamawiającego: Elżbieta Ragan - Drozd, tel. 56 6904956 wew. 603, 667 899 064

2) po stronie Wykonawcy: ………………………., tel. …………………………

Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania

innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania

przedmiotu umowy.



§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a. za niedotrzymanie terminu stworzenia  makiety w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 1.3.  - karę

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za

każdy dzień opóźnienia;

b. za nieusunięcie wad w jakiejkolwiek z części przedmiotu Umowy ujawnionych przy odbiorze końcowym
lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości -  karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wady;

c. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
- karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust 1;

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nie zostaną naruszone prawa
autorskie osób trzecich.

2. Strony ustalają, że z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za realizację zamówienia będącego
przedmiotem Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego
przedmiotu umowy, wycenione w Ofercie w cenie zaoferowanej za wykonanie przedmiotu zamówieniu.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystania w całości lub w części opracowań projektowych
będących przedmiotem Umowy na następujących polach eksploatacji:

a) przetwarzania opracowań projektowych,

b) utrwalania lub zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką,

c) wykonywania praw autorskich zależnych: modyfikacji, przeróbek, adaptacji opracowań,

d) wykorzystania opracowań projektowych w celu promocji przedsięwzięcia,

4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na inne
podmioty w drodze umowy.

5. Osoba, która nabyła od Zamawiającego prawa autorskie majątkowe uprawniona będzie do korzystania z
opracowań projektowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3

6. Powyższe ustalenia nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z praw autorskich osobistych.

§ 8

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia ani części zamówienia podwykonawcom, bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie

części przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a. zmiana cząstkowych terminów realizacji zamówienia (poszczególnych etapów) w sytuacji, w której będzie

to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,

b. zmiana cząstkowych terminów realizacji zamówienia (poszczególnych etapów) w sytuacji niezależnej od

stron umowy.



6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w

szczególności kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie spory wynikające z umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla

siedziby Zamawiającego.

8. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 26 kwietnia 2019 r.

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

10. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2) Oferta Wykonawcy…….

Zamawiający Wykonawca




