U M O W A Nr ………..
zawarta w dniu ………………… w Porębie Wielkiej pomiędzy:
Gorczańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Porębie Wielkiej 590, 34-735 Niedźwiedź, zwanym
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………..
a
…………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………………
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:
Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniu przetargowym o
udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 Euro na realizację zadania: pn. „Dostawa i
montaż wyposażenia multimedialnego do Ośrodka Edukacyjnego Gorczańskiego Parku
Narodowego w Porębie Wielkiej”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 pn. „Adaptacja zabytkowego
obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z
zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”
w ramach działania nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020.
2. Wykonawca realizując umowę jest w szczególności zobowiązany do wykonania:
a) opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) wraz ze wszelkimi
załącznikami, w tym wzoru umowy, w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego opisy
przedmiotu zamówienia,
b) opracowania tekstów wszelkich ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
jego stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych,
c) wykonywania czynności sekretarza Komisji Przetargowej wskazanych w Regulaminie udzielania
zamówień publicznych w Gorczańskim Parku Narodowym, w tym m.in. sporządzenia protokołu z
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przeprowadzonego postępowania przetargowego, sporządzenie ogłoszenia wyników postępowania
przetargowego, w tym pisemnego poinformowania Oferentów o wynikach przetargu, przygotowania
korespondencji do Wykonawcy,
d) wszelkiej pomocy Zamawiającemu w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego aż do
jego zakończenia, w tym w szczególności przygotowania projektów do odpowiedzi na pytania
dotyczące siwz, przygotowania ew. modyfikacji dokumentacji,
e) opracowania treści Umowy z Wykonawcą,
f) przygotowywania odpowiedzi na ew. złożone odwołania oraz osobisty udział w ew.
postępowaniach odwoławczych (koszty postępowania zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania).
g) opracowywania odpowiedzi na wskazane formalnie przez Wykonawców czynności
Zamawiającego niezgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Wszelkie przygotowywane dokumenty muszą być wykonane w wersji papierowej i cyfrowej.
4. Wszelkie wykonywane czynności w ramach niniejszego zamówienia muszą być zgodne z
obowiązującymi przepisami, w tym PZP oraz wytycznych POIŚ 2014 – 2020 w zakresie
kwalifikowalności wydatków i warunków realizacji zamówień publicznych,
5. Zamawiający dopuszcza, oprócz osobistej obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
konsultacje drogą elektroniczną i telefoniczną.
6. Przez zakończenie postępowania Zamawiający rozumie datę zawarcia umowy z Wykonawcą
wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania. Tym samym w przypadku unieważnienia
postępowania lub uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy Wykonawca w ramach
wynagrodzenia zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

§2
Umowę zawarto na czas określony, tj. od 27.11.2017 r. – 31.01.2018 r., w tym w zakresie o którym
mowa w § 1 lit. a w terminie 7 dni od daty przekazania kompletnego Opisu przedmiotu zamówienia.
§3
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1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
brutto: ……………………………………………………………………
netto: …………………………………………………………………………
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, jest niezmienne przez cały okres trwania umowy z
Wykonawcą.
2. Koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywane są przez Wykonawcę.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem bankowym z
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą do złożenia faktury za wykonanie zamówienia jest sporządzenia i podpisanie protokołu
odbioru usługi – bez wad. Przez wykonanie zamówienia Strony rozumieją zakończenie
postępowania podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zlecenia,
wykorzystania swej wiedzy fachowej i doświadczenia w sposób zapewniający odpowiedni poziom
świadczonych usług.
2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialna za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy jest
………………………………………………….
§5
1. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów
w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm.), tj. w zakresie opracowanych dokumentów Wykonawca przenosi
na Zamawiającego z dniem odbioru całość majątkowych praw autorskich do powstałych rezultatów
oraz zależnych praw majątkowych autorskich- tak do całości, jak i części utworu, na następujących
polach eksploatacyjnych:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym przede wszystkim przy
użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia Umowy, w tym techniki offsetowej,
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kserograficznej, cyfrowej, drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową i na wszelkich nośnikach, a w szczególności na papierze, nośnikach magnetycznych,
umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera, oraz dowolne korzystanie i
rozporządzanie tymi kopiami;
b) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym sieci Internet,
wykorzystania we wszelkich czynnościach związanych z działalnością wykonywaną przez
Zamawiającego (w tym w ramach dalszych procesów inwestycyjnych),
c) tworzenia nowych wersji i adaptacji oraz innych przeróbek (m.in. tłumaczenie, przystosowanie,
zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
d) publicznego rozpowszechniania, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
e) rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych (intranet).
2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów
w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami
zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym
powyżej do rezultatów, w tym ich elementów składowych – prac wykonawców przy pomocy
których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych
potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone
prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich
nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego
w utworach wskazanych w ust. 1 i 2.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
z tytułu praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1 i 2.
§6
1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
a) wydłużenia terminu realizacji umowy - w sytuacji gdy z uwagi na okoliczności leżące po stronie
Zamawiającego zajdzie konieczność przedłużenia okresu uzgodnień,
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b) wydłużenia terminu realizacji umowy – z uwagi na okoliczności wynikające z procedury
zamówień publicznych.
W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych w sytuacji nienależytego
wykonywania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całej
umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy przypadek nienależytego wykonania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w przypadku gdy
Wykonawca pomimo wezwania do zaprzestania naruszenia postanowień umowy i wyznaczenia
dodatkowego terminu – dalej wykonuje umowę w sposób nienależyty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych w sytuacji o której mowa w
ust.2 w wysokości w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całej umowy o
którym mowa w § 3 ust. 1.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca:
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