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Załącznik do zapytania nr 4 

 

UMOWA nr ........................ 

 

zawarta Busku-Zdroju , w dniu ............................... pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz” z siedzibą Busku-
Zdroju, NIP: 6551974089 ,  
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jerzego Cygana  
oraz Skarbnika Zarządu Roberta Dąbala, 
 
a 
.................................. z siedzibą w ...................................., NIP ................................, zwanym 
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ......................................., 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu oraz produkcja zgodnie z 
zaakceptowanym projektem Multimedialnej Mobilnej Kapsuły z urządzeniami do emisji 
materiału Virtual Reality.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Kapsułę zgodnie z warunkami Zamawiającego 
określonymi w złożonej przez siebie ofercie oraz specyfikacji będącymi odpowiednio 
załącznikami nr 1 i 2 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
stosowną bazą i osobami zdolnymi do wykonania umowy.  

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z zachowaniem staranności wynikającej z 
profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy.     

5. Każdy etap realizacji umowy wymaga konsultacji z Zamawiającym i wyrażenia zgody na 
proponowany przez Wykonawcę sposób realizacji.  

6. Powierzenie części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników, jak za działania własne.  

 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić finalny projekt realizacyjny Kapsuły wraz z 
projektem graficznym obrandowania zewnętrznego i uzyskać akceptację Zamawiającego  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
Kapsułę w terminie do 8 września 2017 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi Kapsuły w 
lokalizacji wyznaczonej na podstawie ustaleń z Zamawiającym ( na terenie Województwa 
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Świętokrzyskiego) w terminie 8 września 2017r. 
3. Prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa  w ust. 2 i 3, zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru.  
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej gwarancji na Kapsułę w zakresie, o którym 

mowa w art. 577 § 3 Kodeksu cywilnego, oraz ponosi odpowiedzialność za jej wady z 
tytułu rękojmi. Na urządzenia stanowiące wyposażenie strefy multimedialnej Wykonawca 
udziela gwarancji producentów. 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad lub usterek zastosowanych 
materiałów i podzespołów jak też tkwiących w zastosowanych rozwiązaniach 
technicznych i technologiach Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na koszt 
własny wszelkich napraw przedmiotu umowy lub dostarczenia elementów wolnych od 
wad, w przypadku kiedy naprawa okaże się niemożliwa. Wykonawca zobowiązuje się 
dokonać naprawy lub wymiany w terminie 21dni roboczych od daty zgłoszenia wady, 
usterki lub awarii Kapsuły. 

 
 

§ 3 
 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości .................. netto (słownie zł: 

.................................................. złotych) + podatek VAT w wysokośc 23 %. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest stałe i zwiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem umowy.  
3. Wykonawca przedstawi fakturę najwcześniej w dniu podpisania protokołu odbioru. 
4. Wykonawca wystawi fakturę według poniższych danych: 

.................................................................................................................................................. 
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane 

przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 7 dni  od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. -Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień   
opóżnienia w wyniku usunięcia wad. 

§ 4 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania części umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne.  
5. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury.  
6. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się jej wykonanie niezgodnie 

z postanowieniami, a także z przepisami prawa.  
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień 

opóżnienia w wyniku uchybień terminu realizacji zamówienia zawartego w § 2 pkt.1 
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§ 5 

1. Z dniem podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do Kapsuły wraz z projektem graficznym, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wszystkich polach, w szczególności w zakresie:  

1) utrwalania całości lub części na jakichkolwiek nośnikach danych;  

2) wydawania całości lub części drukiem, na nośniku elektronicznym i optycznym;  

3) rozpowszechniania całości lub części w sieciach komputerowych w tym  
w Internecie;  

4) publicznego odtwarzania, wystawiania lub wyświetlania całości lub części;  

5) powielania części lub całości;  

6) zamieszczania całości lub części w prasie, broszurach, folderach lub innych drukach;  

7) wykorzystania całości lub części dla celów przekazu radiowego i telewizyjnego;  

8) rozpowszechniania w całości lub części w celach reklamowych i promocyjnych;  

9) wprowadzanie uaktualnień treści.  

 

2. Z dniem podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 
nośnika, na którym utrwalono projekt graficzny i  Kapsuły.  

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1-2, następuje bez jakichkolwiek dalszych 
czynności stron umowy. 

4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1-2, jest zawarte w kwocie, 
o której mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 6  

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej 
umowy oraz odbiór przedmiotu umowy jest P. Robert Dąbal 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy 
oraz przedstawienie przedmiotu umowy do odbioru jest ..................................................... 
 

§ 7  

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
666, z późn. zm.).  
 
 

§ 9 

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 


