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Projekt umowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr …………./2012 

zawarta w dniu ..................2012 roku w Żelechowie, w wyniku postępowania prowadzonego w 

trybie zapytania ofertowego pomiędzy:                                                                                                                                                                                 

Gminą Żelechów 

08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, NIP: 826-20-37-238 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Żelechowa Mirosławę Miszkurka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Żelechów Beaty Kosyra 

a  

........................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa składu graficznego i druku 1200 egzemplarzy publikacji 

„Gmina Żelechów na starej fotografii - ocalić od zapomnienia” oraz ich dostawa. 

2. Publikacja będzie miała formę albumu. Kilkanaście początkowych stron publikacji wypełni 

głównie tekst (m.in. strona tytułowa, metryka publikacji, spis treści, wstęp, opis 

miejscowości, zarys jej historii). Na kolejnych stronach umieszczone będą fotografie (po dwie 

na każdą stronę) z podpisami. Na końcu publikacji znajdować się będzie zakończenie oraz 

indeks tematyczny zdjęć. W dolnej części tylnej strony okładki zostaną umieszczone 

logotypy: Unii Europejskiej, osi Leader i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 oraz powiązany z nimi tekst. W dolnej części tylnej strony okładki oraz na 

odwrocie strony tytułowej umieszczony zostanie nr ISBN podany przez Zamawiającego. 

3. Wstępny projekt publikacji zostanie przekazany Wykonawcy w pliku PDF. Fotografie 

przekazane zostaną w postaci pojedynczych plików TIF bądź JPG. Zamawiający przekaże 

również Wykonawcy tekst (plik PDF) i logotypy (pliki JPG), które należy umieścić w dolnej 

części tylnej strony okładki oraz poda nr ISBN, który należy umieścić w dolnej części tylnej 

strony okładki oraz na odwrocie strony tytułowej. Przekazanie plików odbywać się będzie 

protokolarnie, protokół przekazania przygotowuje Wykonawca. 

4. W zakresie składu graficznego do Wykonawcy należy kompleksowe opracowanie szaty 

graficznej (w tym numeracja stron - prezentacja numerów stron od wstępu), opracowanie 
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indeksu tematycznego zdjęć i spisu treści (powiązanie haseł z numeracją stron), 

zaprojektowanie okładki. 

5. Wykonawca złoży publikację bazując na otrzymanym od Zamawiającego wstępnym 

projekcie. Wszelkie kwestie związane z przygotowywaniem publikacji Wykonawca musi na 

bieżąco konsultować z osobą upoważnioną przez Zamawiającego (Gminą Żelechów i 

Autorem Publikacji). Dokonywanie jakichkolwiek zmian w tekście publikacji może się 

odbywać jedynie za wiedzą i zgodą osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Wykonawca, 

jeśli uzna to za konieczne, może stosować techniki graficzne mające na celu poprawę jakości 

starych fotografii. Po opracowaniu projektu publikacji Wykonawca przedstawi go 

Zamawiającemu (w postaci pliku PDF) oraz wykona wydruk próbny (w skali 1:1) 8-10 stron 

publikacji wskazanych przez Zamawiającego, w tym okładki. Po pisemnym zaakceptowaniu 

projektu i wydruku próbnego przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do druku. 

6. Parametry techniczne druku: 

- nakład: 1200 egz. 

- format A4 

- oprawa twarda klejona 

- 140-150 stron (w zależności od ostatecznego układu treści na stronach po złożeniu 

publikacji) + okładka 

- papier w środku kreda błysk 130 g 

- druk w środku czarno-biały 

- okładka w kolorze 

- publikacja będzie miała nadany nr ISBN 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany 

zostanie z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych materiałów i 

zrealizowanych prac oraz z dotrzymaniem umówionych terminów. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot niniejszego zamówienia z materiałów 

stanowiących jego własność, zakupionych na własny koszt i ryzyko. Mając na uwadze 

powyższe, do czasu oddania gotowego produktu Zamawiającemu, Wykonawca dysponuje 

nakładem jako właściciel, z zastrzeżeniem praw autorskich przysługujących Zamawiającemu. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się na łączną sumę brutto ………………………zł. 

(słownie: ……………………………………..…..) 
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2. Majątkowe prawa autorskie do całości złożonej publikacji, przeniesione na Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami § 7 umowy wliczone są w wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 

1. 

3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury i po podpisaniu protokołu odbioru przez Strony umowy. 

4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest ryczałtowa, stała i zawiera wszystkie 

koszty pośrednie i bezpośrednie, związane z wykonaniem zamówienia, łącznie z 

dostarczeniem publikacji do siedziby Zamawiającego, a także oddziaływaniem innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na poniesione przez Wykonawcę koszty i 

ciężary. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie prawa i roszczenia Wykonawcy do 

Zamawiającego związane z zawarciem i wykonaniem umowy. Ryzyko z tytułu właściwego 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy spoczywa na 

Wykonawcy. 

§ 4 

1. Zamawiający jest wydawcą wykonanych w ramach niniejszej umowy publikacji i 

posiada numer ISBN. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie na wykorzystanie 

wszystkich dostarczonych materiałów w zakresie i na polach niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i wykorzystania przez Zamawiającego przekazanego mu przedmiotu 

umowy (złożonej publikacji) zgodnie z celem, dla którego powstał.  

3. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w związku z 

korzystaniem przez Zamawiającego z przekazanego mu przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy lub jego części, Wykonawca ma obowiązek podjąć na własny koszt wszelkie 

niezbędne czynności, w szczególności czynności procesowe, w celu prawnej obrony 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić uzasadnione roszczenia osób trzecich, o których 

mowa w ust. 3, oraz zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec tychże osób. 

Wykonawca zobowiązuje się też zwrócić Zamawiającemu wszelkie odszkodowania i 

koszty, jakie  Zamawiający poniósł z tytułu i w związku z roszczeniami (w szczególności 

z zakresu prawa autorskiego) osób trzecich, o których mowa w ust. 3. 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 21 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego 

przekazania plików z wstępnym projektem publikacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego lub mailowego 

Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia wykonanego przedmiotu umowy. 
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3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w formie protokołu odbioru podpisanego przez 

strony umowy. 

4. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna od Wykonawcy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od 

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone kary umowne. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej 

przez Wykonawcę faktury. 

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jego wymiany w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia 

umownego terminu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 4 umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu umowy, powstałych na 

skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad, w tym wad ukrytych, Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt do ich wymiany na nowe, wolne od wad, w ciągu 3 dni 

roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego. W przypadku 

przekroczenia umownego terminu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej, zgodnie z zasadami określonymi w  § 5 ust. 4 umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dostarczonego przedmiotu umowy z tytułu 

rękojmi. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, iż jest twórcą w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i  prawach  

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. lub nabył od twórcy autorskie prawa majątkowe wraz z 

zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych, jak również, że jest w pełni uprawniony do 

skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych i zezwolenia na wykonanie praw 

zależnych oraz że przenoszone prawa są wolne od wad prawnych, ani że nie jest wobec nich 

prowadzona egzekucja, ani też nie są przedmiotem zastawu. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 i 2, Wykonawca na podstawie 

niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do całości 

wykonanego przedmiotu (złożonej publikacji) na wszelkich znanych polach eksploatacji z 
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chwilą przekazania dzieła Zamawiającemu. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego 

własność nośników, na których utrwalono przedmiot umowy.  

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje bez ograniczenia terytorialnego i czasowego 

oraz bez względu na liczbę wytworzonych egzemplarzy, w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i powielanie całości lub części przedmiotu umowy wszelkimi znanymi technikami, 

w tym techniką drukarską, cyfrową, elektroniczną, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami 

poligraficznymi, reprograficznymi i wideo; digitalizacja; 

b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz wykorzystywanie w sieci Internet i sieciach 

wewnętrznych; 

c) publiczna prezentacja lub odtwarzanie całości lub części przedmiotu umowy; 

d) modyfikacja dla celów niezbędnych przy realizacji innych publikacji związanych z 

Żelechowem. 

e) wprowadzenie do obrotu, w tym sprzedaż i darowizna oraz wypożyczanie i wynajem 

zwielokrotnionych egzemplarzy opracowania bądź jego fragmentów; 

f) wystawianie, wyświetlanie,  udostępnianie dzieła publiczności, w tym również w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

g) wykorzystanie do celów szkoleniowych oraz do celów reklamowych i promocyjnych; 

h) w zakresie decydowania o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania 

przedmiotu umowy (publikacji); 

i) wykorzystanie w celu przygotowania innych publikacji i opracowań. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonanie wszelkich praw zależnych do przedmiotu 

umowy (publikacji), na jego dowolne przetwarzanie (adaptacje) przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie działające na zlecenie Zamawiającego. 

§ 8 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest 

……………………………….. tel. …………………, e-mail: ……………………………… 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

………………………………………., tel. ………………………….., e-mail: ………………….. 

§ 9 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie dotyczących 

terminu wykonania Umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność 

wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź 
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połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których strony 

Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 

przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać 

zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 10 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w 

związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania 

w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez 

drugą Stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane 

wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje 

prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi 

właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 

.......................................................                                             .......................................................       

         ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 


