załacznik nr7-.frór

didowlńlEd!ńoĘ
wdn u '' ..
W W}nkU roŹnżV€nięc
Żawarta

a

wPorębieW e

sw'/

kie],

UdŻie]enie Żamówienia pub czneco w trybiĆ
na w}konanie Żadania pn:
łÓsŻÓnecÓ w BŻP pod nr.' '. .'
"' rea żowanesow ramach p.orektU pn' ,,'''' '.''.,

Gord.ńskim Palkiem Narodowyń z siedżibą w Porębie Wielkie] 59o,34 735 NiedźW edź]N P
737-220.12 99j REGoN 122461237, Żwanym Wda szej teś.iUmowy ''zamawiającYm", w
dr inż. ]ańUsŻTomasi€wicz

- DYrektolGofuŻańskiecÓ Parku NalodoWeEo,

Panisianisława CaUra Gtówna KŚięgowa GPN,

Żwaną w dahŻe] treściunowy ,,wykonawcą",
Wyżej wYn en one nronY UŻgodni]v następuią.e warunkiumowv:

l'
2'
3
4
5'
6'
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DEFINICJE

Umowa: Ó.naĆŻa pisemną UmoWę żawańą pom ędŻy Żamawającym a Wykonawcą, na
nirej ustalonvch za!adach
st.ony UmÓwy ÓŻnaĆŻa podm otY trrysŻcŻegó]nione na pÓĆŻątku umowY, ok.eślane jako
Żańaw ającY o.az Wykonaw.a
PrŻedmiot umÓwv: oŻnacŻa zamówe|ie ŻcÓdne Ż€ łożÓną w prŻedmiolowvń
olertą uznaną p2eŻ Żamawiaiącego Ża naj(o2VłnieFŻą
lokeśone w9 2) i szcŻegó|owo opilane w za|ącŻniku nr1doUmow./'
Ni€Żcodność rumową] wjejzakreswchodŻiwykonanie umÓw} nrezgodn€żwarunkamiw
n ej okr€ś onvńi' wstŻegó]nościz qmaga niami PrÓj.ktu
Plo]ek: zadanie pn.: .'.' .''' ' ' ' ' '. . .. Óbjęte UmoWą nr'..'' ''
pnetarcowej,
wynaclodŻen e: wYnag.odzenie WYkonawcy' okl€śone w
płatne w ramach uńow w okreśone] wysokości i w ÓkleśÓnym
'ożonejofercje
telmin e, Ża pelne !
wlaac we wykonanie puedmiot! umowy.

92. PRZEDMloT i ŻAl(REs UMoWY
1 PnedmiÓtem Unowyjeś Pnyg
Żadanie nr 1: Pzygotowan s merytÓrycine teś. qdtswnifua/ zad.nie nl Ż] PrŻygotowaniedo drulu,
d !! i dołarcŻenie nakladu.!
2 sŻcŻeBółowY opis p2edm olu Żańów en a ob€jmuje nak|ady, Ćechytechnicrne

'włn

meis.uŻołaoełp ęm

na

moł.l:ad enl1ubDda|ienrŻl

3'

wYdawnictw' wymaganY zak.elteśc meMorYcznYch oGz zakres pnĆ, ch pżebieE
terńiny realizacjiposŻcze€ólnV.h etapów' Pżedmiot2amów enia Żawańy jest w żałądnkU
nr 1-'zczegółov'ryopispzedm otu Żamóweniad a Żadan a nr ''.1/lub2oraŻwsWz.
zańawbjacY oawiad.ża, a Wy[onawca pnyjmure do wiadomoś.i' ze zamówienie objęte

UmowąjenfinansowaneŻełodków.'''.'.'

1

5 3. WYNAGRODZENIE
za.ałkowilewykonaniepĘedm]otu uńo yŻamŹwi:jąĆyŻapb.iw
:rbrutoGlowne:
lślÓwne: Żł) i]:

2'

wyna3rodŻenieŻaplzedmo1umowyokleśoieWE]un

1

1

obejmuje

Żl)wtymieto

!'y*k

e

WEŻŻ

ko'ty ŻwiąEne

z

dabwy/śłUgiobjęb optsen

qmieniony.lr w 91Ud 2, a
wynikają.eŻŻanosowanejle.hnolo8ii'normipżepnówte.hnnŻny.hinieżbędnedowykonanja
pnedmiotu umowy w.:łÓś.i
wn eź nie uiętewdokumenta.h

4

cen; dfeńy obejmure .alkÓwitą Mhjnoić, jaką Ż {en odawc bbowĘany
BłUgii FEo każdorłowedGbrcŻcn e do miejsc pueŻnacŻenia

Fł Dd

ć

D

bwł i

5

WynaBrodżene ż35polój. wnelkie lÓ9Ć7enia Żla.eniÓbioi.yr tytułu wykońanD UmÓwy' w tym
lÓ9c'enia ŻMJfu p2enieśienia na
]ątkowy.h do Wyłki.h
konaniem Umowy, Żw.ny.h d'ei,'ulworami''
6 Wyna8.odŻen e jen nieŻmienne rćŻ c\ oksobowĘłWaDń umowYiobejmuje Wynkń
5lł'dtr]ri t.łiÓwa nieŻbędne do]ejwykonan a
ą pozy.jęWyvd+ó niną w !n 2
ni Ód

parc u

dał iej prdokolł|ego odbio.U
owydawion.fakurynanąpina konto Wykonawą

oDBloRU
zamawający wyŻnacŻV reprerentu]ącą go komil]ę, która dokona oceny tleś.
wydawnictw, projektów ElaficŻnYch, wYdruków plóbnych oEz dokona odbioru
q 4' ZA5.ĄDY

4
1'

2'

poŚzc.egó nych.Żęścio.aŻ ctsłoścpzedń Ótu Umowy'
Podstawą do wYstawien]a pnez Wylonawcę fal1Ury jen Upzednie wYkonanie beŻ Wad
po9.ŻeEónych poŹyc] wvmenionych w 52 ust 2' opsanvch w zalączn ku nl1do umowy,
których la[tura dotyczY, potwierdzon€ spisanym komisyjnie prctokołem odb oru
zamawają.Vjeł ŻobowiąŻanY pPystąpić do odbioru po9.zecó.ych eiapów prac wciącu
7dniod ŻtłosŻen]a pżeŻ WvkÓnawcę.
Żamawia]ą.V odmawa odebran]a posŻcżególnv.h etapów pra. w razie ŚtweldŻenia n e
Żamówen a.
wykonańia ub n enal€żYł€€ow}[ontsnia

55'TERMINY
T€.mn rea ża.jiUmow./ unala5ę '' '..' '.'' '.''.'..''.. ' ..
PoŹostale telminy cząstkowe Żawańe śaWopiŚie plzedm]otuuamówen

a '

1
4
5

WVkÓnanie pnedhiotu umowv bĘdzi€ pżebieEać etapami zgodni€ z harhonoBrameń
prac iterminam' Ó[r€ś|onymi w Ża|ącznku nr 1do umowy t]. w opsie pnedmiotu
zamóWienia dla cŻęśĆi""
Termin płatnośĆiŻawYstawoną faktu.ędo umowy una a s'ę na 30dniod dnia dÓręcŻenia
ŻanawialącemU pisemnie prawidłowo wy*aWionej faktUry pĘeŻ WVkonaw.ę
za dŻieńdokonania platnościbĘdz e Uwa'anydz]eń
prżeŻ Żanawiające€o
dyŚpoŻycl] pEelewU na eznoa.ina podanena faklUĘe
'ożenia
prŻeżWykonaw.ę konto'

w bankU

E6' RozWĄzANlE UMoWY

1. stlony ŻastzeBaią sobie prawo do roŻwiązania umow1 w trybe natychńiaśowYn
w puypadku nienależYt€Eo wYkonania warunków niniejsŻejUmowy puezjedną ze łron'

2
3

Warunki€m

rÓżwiązan a umowyj o kórym mowa w Un'1jest Upżednie weŻwani€

stronydozap2ełaiia narUq€ńzwyznaczen€mokreś]oneBoterminu.

drugie]

ŻahawiającyhożeodstąpćÓdUmÓw]',wprzypadku]
a) opóźnienia WVkonaw.Y plŻekhcŻające€o 7 dniw rea Dacji pos.cu eBólńych etapóW
Żamówienia w ie.minach wymieniońyĆh w Żałącżńikunr 1 do Umowy pońimo
.o najmniej 7 dniowego dodatkowePo terhinu na WkÓnanie

b) stwierdzeni. niena]eżYt€8o Wykonywani. UmowY prŻeŻ WykonawĆę, na kaźdvh Ż
polzclególny.h etapóW .zą5tkowvch, pom ńÓ piśemneEo weŻwania do
Ępżenania narusżeń,
nwre.dzen a nie dysponÓw3nia pn.Ż Wykonawcę prawan auto6kimi do
wydawni.twa UbteżłwiedŻenia brakU hoźliwościśkUtecŻne€o pżeniesienia tV.h
praW naŻamawiająĆeco
RożwiążanieumowyWymagapiŚemnesoUza5adnieńia.
zamdwia]ącvŻanzeEasobi€ prawo doodstąpien a od zawartej Umowyw term nie 30 dńi
od powŻięcia wiadońościo zaśtnieniu okoicŻnościpÓwodUją.ych, że jej wykonanie nie
eży w interesie publicŻnym, czego nie moŻna bylo prŻewidŻieć w chwiliŻawielan a Umoq
kEodnie z treśĆjąafr.145 ust' 1PŻP).

c)

4.

3

9 7. USTERKI I REKLAMAOE
WVkonawca ŻobowąŻUje się wykonać zamóWienie Ż na eż$ą śaBnnościąoraŻ zgodnie

,

Żamawialący zastżeBa sobie plaw. Wni€Śienia rekama.ji lUb zgłaszan a U*erek na
w}konane pż€z wykońaWcę pB.e
WsŻekie ko9iy rekamacji' w tyn kosŻty dostawy w okresie 12 miesiecznei rekoiń' i
8waEnc] za wady obciążają WykÓnawcę
W pżypadku łWierduen]a pzeŻ ŻamawiająceBo n]ewłaściwejjakości heMoryczne
pźycoiowanych łeśowydawnictwa Wykonawca Żobowiązuje s]ę do ponowneEo
opracowanial ŻEodnie z Wyhogami zanawi.ją.eco w telminie wskazanym pżeŻ

E
5' W

pnypadku łwierdŻena pueŻ zamawająceEo niewlaścwej]akoścj wYdrukowanYch
a|ów, W sŻcŻegó ności niezgodnoś. kooru Ż żaakceptowanym próbnym wvdrukień
orau n eŻ€odnych z umową parańetlów technicunych Uży1Ych male.alów, wvkonawca
żobÓwiąŻUje 5Ę do ponownego druku nakładu odpowiedn e] pÓŻycji w .iągu 14 dn od
momentUzgłosŻ€nia wady Ubbkie] Usterki'
anc' gwłam'i m pEed'i d UńÓwy ok.e5 ten rcŻy s]ę od dnia

ńate

podpnania protokołu Żdawao odbiorcŻeeo

7 wp

yPtsdru, kiedyw

wady (Żla jakÓśi

3

takcie tNanń okr6u

p

3myinĘÓ w p
dlul!, ńP inna ni raak.eptowana pEeŻ zamawiają.egÓ' wynikle Ż błędów u
Źe noźone rony, numem.ia ay k.leliÓ]ć' ke{i
eliJłamiitp ) WykonJw.a Żobowia

odbiór w.dliwe8o pn.dmiotu Umowy Ż śiedŻibYŻanawiJją.eso
ob ńDego 4łovena, odbioru dokona WykÓn&ld lub o5oba upolvainiona

9'

WykÓnaw.a 7obowią,'nyjeł do usunięciawad lubwymianY pze
1adn od dnia ]eco odbiorU Ód zamawiają.ego
1o'Wykonaw.ts ŻobowiąŻanv
knlów tanspodu

Żśied?ibyŻJh:wi.ją{:*o

jes

Nd\

1

2
3
4
5
6

5 3.

''"'" "lÓe'!rL8'

F'Fll"aa'l

IGRY, ODSZ(ODOWANIE

uamawia]ącyzałtega 50bieprawo naliczenia karv Uńownej'w pęypadkU:
a) odstąpi€nia od umÓwvż puy.Żyn okreśonych w 9 6 ust.3 W wYlÓkośĆi30% kwoty
ĘnacrcdŻen a brutlo wskazan€go wq3 Ust 1
b) opóźnienia śęWYkÓn.wcy Ż Wykonaneń posŻĆŻecólnych częic pzedmiÓiu
umowy (okreśońVch w załączniku nr 1do Umowy) Ż plzyczyn nie eżą.ych po
nro eŻamawiająre€ow wYsokości 1 % kwolvWnaErodŻenia bruto wskaŻaneco

odoołed'lo

ł 9 1 .{' 2'.

Ldżd' dx"nopo;

Fn"

uamawia]ący możedochodŻić odsŻkodowania p u e k ra cŻają.ego wyso kośćkarV umowne], W
śŻczegónÓśc] je'e wŚluie| nie WY|omnia ub n.na eż!ł€Bo wykÓńańia UmoW} pżeu
WVkonaw.ę utraci prawo do doinafuoWańia Żadania'
WykÓnawĆa ńa prawÓ do obciążenia zamawiająceEo Unawowymiodset[ami karnYm w
wysokoi.i odseteI Ustawowych za nieterminowe uregu owanie na eżnoś.iza tkonan€
pEedm otow€go Żamćwienia'
stronv ŹobowiąŻUją sę do Żapłaty kar UmownYch na rachunel wŚkaz.nv w weżMniU do

'"p1" /*r- a F 14dn odor?
5tronVŻałżega]ą sob]e prawÓ do Ódstąpien a od ĘŻekwowania kar UmÓwnYch.
wykońawcawyra'a ŻEodę na potącenie karUmownych Ż na eżneEÓ mu WnaErodŻenia.

99,ZMIANY TRESCI UMOWY

awiający puewidUje moż iwośćdokonania Żmiany
postanow]eń Żawańe] upnedn o umowlw stosunku do lreściŻlożone]ofeńy' na pÓdstaWe
których dokona.o wybolu WykonawĆy ńa realiŻa.ię pżedhiotÓweEo Żamówrenra/Żadania.
dotycŻYć tych Żaptsów Uńowy, któryĆh postańowieńia są beŻponednio

C\<

{

rym';nl5i

!?aeżnione Ód odrębnych prŻepsów prawnvch lnn wYnika]ących
wykonawcŻymi), a w tEkcie realDa.li prŻedmolowego Żadtsnia wprowadŻone ŻÓł2łY ch
nowe z.cj€, popżeŻwprowadzen eżm anwp\ła]ącyĆh beupoiredniona teićtejumowv
2. FÓlmalną ob]igato.y]nąd a ston ninieigei uńÓwy pod5tawą do wprowadŻenia Żm an, o
klórych mowa W un 1]en Upuednie spożadŻenie odpowedniej dokumeniacj uŻaśadnające]
ich wprowadŻenie (np w pÓłac ploiokołU koniecznoś.; infolmacjy'wn]osku Żamawiaracego,
na ŻasadŻ e aneksudozawańejUmowy
3' Nledopu9ĆŻ. ni jcn pod rYgÓreń n ieWJź noj.i inot na ŻłliJDa połanow eń l'wJńej umoqw
ławra ltórcj dokon;no wybÓru wykonaw.Y, .hyb: ie kone.Żność
Wprowadzenia tak.h Żn ań lonah pnew]dŻiana PneŻ zamawiają.egÓ W terilpe.fill.jiHotny.h
4. zm

ana

poł3nowień ]JWad.' umowy nÓże M*ąpić

5. PnYję.ieW olercie istotny.h po
z:nMwiają.eBÓ wykonaw.J Jk.eptlje

łeai *olny.h

nBocF.jom
6' wP'ypadkuoko żnon]wym
zamawiają.ł f'Ó'e odśąpiod !

Ża

ŻcodąÓbu

połaiÓWień

lton qraiÓną

na piśmie w

hwarlnkóWpnyję.ia.leĄpżą

w Pro]ekie ni€ pod egąą

Żamówień Puh i.Żnv.h

E 10. PMWA AUTORSKIE
Na mocy nineFŻej umowy Wvkonawca pn€no3i ńa Żamawa]ąceEo majątkowe plawa
autÓrŚkie do wsze kich Utwo.ów w}n]k.jący.h ż €alżacji niniejsŻel Umow}, w tym do
opra.oWania ElaficżneEo, Żdjęć' rycn ] tek*ów wYdawni.tw będących pnedńiÓtem
umowy, Żwany.h da ej Utwo.am.
Wykonawca pze(ażeŻamawia]ącemu ołateczna W€6ię Utwo.ów równieź na plycie cD, W
plikachPDF'wlolmieUmożliwia]ącejaktua]iża.ję iewentuanYdÓdrU['
WykońawĆa oświadcŻa,że pżyŚtucujące mU auto6[ie pmwa osobEte imajątkowe do
Utworów nie będą w żaden sposób ograniczon€ Ub obciązone prawam] osób tEecich
ośwadcza takźe, że Utwory n e będą narusŻały praw osób tzecich, oraŻ:e n e UdŻie ił inie
udze]iżadnejosobie lic€ncji!prawniają.ejdokouyltania
Ż utworów'
PUbika.]a przez Wy[onaw.ę' w dowo|nej formĆ, ĆatościUb dowolneEo frtsEmeniu
Utworów jest ]QżdoraŻowo uŻa eźniona od otrŻyhanla pis€nneiŻgody Żamawiającego
ŻamawiaiąĆv beŻ dodatkowei zgody WykonaW.Y i bez dodatkowego wYnaErodżenia na
żecżWykonawcY, ma w sŻĆżególno<ci prawo do:
a) uzY.tkowanh UtworU bezogran]czeńwcŻas'e
L' /wF,o.'or'Bn " dowol"q re
Ć) wprowadzania utw.lu do pamęci kompltera na dowonej c.b]e stanowsk

d) sańodŻe/nPEo ub z udzatem

c)

f)

Ósób trŻecich do|onyw.ń a dakżych ptek9tałceń

udołępn ańia UlworUosobom tnecn,
wprwadzenia Ulwo.Udoobrotu, publiĆrneEÓ q*awian

a i

rozpoWechniania '

oblot! Ólysń.łem lub ĘŻemp a'3njj dworów,
popneŻ i.h p
ni.h donęp w aasie mńr! pżĘ siebie wybraiYn lw
b)

4 rcŻpow9e.hnianb

6

!ób,3by każdy móglmiećd.

k.fipUteEi!mi.'aanewse.iinte'etÓWej),

Żeceniob oicż ŻrbowiąŻuje5 ę, źc qkofującŻadanń nń nłfiŻy pmw mająiloq.h oŚóbizc..h
pnelażc Ż e.cniodaw.y ltwÓryw
mity.hosób ze.eniobiÓrc,]
jedÓdpÓwiedŻń nyw4 qdem z e.eniodaw.y la wve lie wadv praw
Ża eweniua]ne rÓ9denń o:ób tŻecich qnikają.e Ż n.runenia pr;w wł3śnołintelekualncj, w

pÓkewny.h(D? Lr Ż1006r., Nl90] pÓ, 611, zpóźn Żm )wzwiąŻk!,
7. zamawńjącY może korŻystać z praw autoreki.h, o których mowa powżej, na poach
eksp oalaĆii wskau anych w ań' 50 Btawvprawo aUtorśke iprawa pokrewne (Dż L] Nr30
Ż 2000 r' pou.904 z póŹnie]sŻyń Żmżnam)t] W zakresie Ulfuaania zwielokrotniania
Liwo.U, wYtwa2ane okreśoną techn ką €8zemp aży utworu w t}m te.hniką drukar*ą,
.eprocrafcŻną' uapilu magnetycznego Órau l€chn |ą cy'frową, w Żtskresie obrotu
oryEinałem a bo egz€mphżań], na klórych Utwór utMa ońo wprowadŻan e do obrot!,
Uźyczen e ory€inalu albo egzempaĘY| t.wate Ub ĆŹasowe Żwie okrÓtnianie lvĆh Utworów
W całoś.iUb w.Żęści]akim[olw ek śrÓdkamir wjak e]kÓ wiek formie, wproMdzanie do
pańię. kompuiera, wYawietanie, stosowanie, pĘekarvwanie, prezentowan e i
prue.howłvanie, tlumacŹĆnie' pzvslosowwan e' ńÓdVłikowanie.
3' Wykonawca Wraża Żgodę na WprowadŻen e Żm an pzeŻ zanawia]ąceEÓ wdŻiee o którym
9.

Vr rama.h wln:s,odrena
q 11'

posrANowrENlA KoŃcowE

1. Zanaw ają.Y ] WykÓnawca ŻobowiązUjąśiędo ścis|eiwspółpracy podczas .ealiŻacji UńowV
2. Wykonawca ŻobowiąŻuje się do beŻwŻslędneEo Żachowana poufności W Żaklesie

3'
a.

qkonvwanei u mÓWv'
WykonawĆa oświad.Ża,Że dyśponuj€ perconesm posiadającym wqe]lie nieŻbędńe
upEwn]eniaikwa lkac]edos"ykonania pżedm]otLUmoq
Wykonawca ŻÓbowiążu]e się do wykonana pn€dmiolu umowY w sposób fachowY, Ż
uwzg|ędnienem najwyż'ej siarannośc akceptowan€j w dŻiedŻinie, kóla Śtanowi

5' ŻamawńjącY dÓpulŻĆża powezenie peez WvkonawcĘ częś.i zadania

6'

podwykonawĆoń/kooperantom, pod warunkiem wskazania częścizamówienia, któ.e
będŻ e w./konywane pzez podwkonaw.Ę, w zakres e wskaŻanvń w5 Wz'
odpow]edzia noić za lea Żacię.atoś.i Żamówienia pÓnoŚ WYkonaw.a' a Ża dzalana
podwYkonaWców odpowiada jak Ża włalne

'' o'ob". o'd{no'\. 'doLo lalt-{.p'a'a 'edl'd l'UaoĄ
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