Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR_____/2015 (wzór)
zawarta w Warszawie w dniu …………………………..……. 2015 r. pomiędzy:
Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie (00-029)
Warszawie, przy ul. Nowy Świat 27/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260657, posiadającą NIP 527-25-26-718, Regon
140637878, reprezentowaną przez:
Jana Błońskiego
Prezesa Zarządu
Aleksandrę Kielan
Skarbnika
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a Panem/Panią ………………… zam. ………………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą
pod firmą: …………………… w ………………………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/ą PESEL ……………, NIP ……………… i
REGON …………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą.
lub
…………………………… …………………………………… z siedzibą w …………………………, której dokumenty
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w ……………, ……Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS ……………, posiadającą NIP …………… i REGON …………, którą
reprezentują …………………………………………, zwaną dalej Wykonawcą.
Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Umowa jest częścią projektu pod
nazwą „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego tablic informacyjnych wraz z kompletnym wyposażeniem
umożliwiającym ich montaż na trzech szlakach turystycznych na terenie województwa
mazowieckiego - Szlaku Chopinowskim, Szlaku Książąt Mazowieckich i Szlaku Bitwy
Warszawskiej 1920.
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2. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego ………… sztuk turystycznych tablic
informacyjnych wraz z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym ich montaż, w tym:
1) …… szt. tablic modułowych z możliwością posadowienia w gruncie;
2) …… szt. tablic na betonowym cokole;
3) …… szt. tablic na płycie metalowej;
4) …… szt. tablic do przytwierdzenia do istniejących obiektów.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a w szczególności wymaganiami określonymi w „Wyciągu z Katalogu
Identyfikacji Wizualnej dla Szlaków Turystycznych Dziedzictwa Kulturalnego Mazowsza”
oraz w „Projekcie wykonawczym konstrukcji tablic informacyjnych”, a także zgodnie ze
złożoną przez Wykonawcę ofertą. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim
stanowią załączniki do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi normami
technicznymi, Polskimi Normami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać konstrukcje tablic informacyjnych w sposób
zapewniający ich trwałość i stabilność, zaś nośnik grafiki zostanie wykonany w sposób
zapewniający jego trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych, a także
w sposób estetyczny i przejrzysty, nadający się do ich publicznej ekspozycji.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy we współpracy z Zamawiającym oraz
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w wykonaniu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego w
zakresie jakości i terminowości wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak
za własne działania lub zaniechania.

§ 3.
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach:
1) Etap I - w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy - Wykonawca wykona
konstrukcje tablic zgodnie z „Projektem wykonawczym konstrukcji tablic
informacyjnych”, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ;
2) Etap II - w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego
opisów i zdjęć przeznaczonych do umieszczenia na poszczególnych tablicach Wykonawca opracuje graficznie treść poszczególnych tablic, umieści wykonane grafiki
na tablicach w sposób trwały oraz dostarczy gotowe tablice informacyjne,
wyposażone we wszystkie elementy potrzebne do ich montażu.
2. Po wykonaniu I etapu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykonane
konstrukcje tablic w celu dokonania ich oceny przez Zamawiającego; w razie zgłoszenia
przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do wykonanych konstrukcji - Wykonawca
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3.

4.

5.

6.

zobowiązuje się je uwzględnić i dokonać niezbędnych poprawek; w razie nie
uwzględnienia zgłoszonych poprawek Zamawiającemu przysługują uprawnienia
wynikające z przepisów o rękojmi za wady.
W celu umożliwienia Wykonawcy opracowania graficznego treści przeznaczonych do
umieszczenia na tablicach, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne opisy i zdjęcia,
na podstawie których Wykonawca opracuje graficznie treść poszczególnych tablic na
podstawie layout’ów dla poszczególnych szlaków znajdujących się w Projekcie
wykonawczym konstrukcji tablic informacyjnych, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
oraz Wyciągu z Katalogu Identyfikacji Wizualnej dla Szlaków Turystycznych Dziedzictwa
Kulturalnego Mazowsza, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Przed dokonaniem wydruku grafik Wykonawca będzie sukcesywnie przedstawiał
Zamawiającemu projekty grafik w celu dokonania ich akceptacji przez Zamawiającego; w
razie zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do wykonanych projektów
grafik - Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i dokonać niezbędnych poprawek oraz
ponownie przedstawić do akceptacji Zamawiającego; w razie nie uwzględnienia
zgłoszonych poprawek Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów
o rękojmi za wady.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanych projektów grafik, Wykonawca
dokona ich wydruku oraz umieści wykonane grafiki na tablicach w sposób trwały, a
następnie dostarczy gotowe tablice informacyjne, wyposażone we wszystkie elementy
potrzebne do ich montażu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego położonego na
terenie województwa mazowieckiego.
Wykonawca zobowiązany jest tak zaplanować wykonanie prac w ramach etapu II, aby
przekazanie przedmiotu umowy do końcowego odbioru nastąpiło nie później niż w
terminie 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego opisów i zdjęć
przeznaczonych do umieszczenia na poszczególnych tablicach, przy założeniu, że
Zamawiającemu przysługuje każdorazowo 3 dni robocze na dokonanie akceptacji
przedstawionych projektów grafik.

§ 4.
1. W wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przenieść na własność
Zamawiającego oraz wydać Zamawiającemu:
1) tablice, o których mowa w § 1;
2) wykonane projekty graficzne w postaci plików otwartych (nadających się do dalszej
edycji), utrwalonych na nośnikach elektronicznych;
3) inną niezbędną dokumentację techniczną, o ile powstanie w związku z wykonaniem
umowy;
4) dokumenty gwarancyjne.
2. Końcowy odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie
protokołu odbioru - w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przedmiotu umowy w celu oceny
stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawców.
4. Podpisanie protokołu odbioru nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego z tytułu
odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi
lub gwarancji.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 5.
Wykonawca oświadcza, że jeżeli w wykonaniu umowy powstaną dzieła będące utworami
w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa
osobiste i majątkowe do utworów stworzonych w wykonaniu umowy, zwanych dalej
„utworami”, nie będą w żaden sposób ograniczone, a ich przeniesienie na rzecz
Zamawiającego nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów stworzonych w wykonaniu umowy, w
szczególności wykonanych projektów graficznych oraz wykonanych grafik, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych utworów na wszelkich
polach ich eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką
nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i
komputerową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci
komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet,
urządzeń mobilnych i innych;
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet,
przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach, w tym ich skrótów,
cięć, przemontowań, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów utworów, ich
korekty oraz łączenia z innymi utworami.
Wykonawca zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów oraz
przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do utworów – w zakresie obejmującym dowolne opracowanie utworów (w
tym tłumaczenia, przeróbki i adaptacje) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji utworów bez ograniczeń terytorialnych, w
kraju i za granicą - przez cały czas trwania praw autorskich oraz do rozporządzania
prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym do udzielania licencji na korzystanie z
utworów.
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6. Wykonawca oświadcza, że w imieniu autorów upoważnia Zamawiającego do
wykonywania autorskich praw osobistych do utworów, w tym do decydowania: o
sposobie oznaczenia utworów nazwiskiem autorów lub o udostępnianiu ich anonimowo,
o nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystywania, o
pierwszym udostępnieniu utworów publiczności oraz o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworów. Wykonawca oświadcza, że autorzy utworów zobowiązali się nie
wykonywać wobec utworów swych autorskich praw osobistych.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworów.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

§ 6.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy
obliczone jako iloczyn odpowiednich stawek za wykonanie poszczególnych tablic
informacyjnych wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz liczby faktycznie wykonanych
tablic danego typu.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy nie przekroczy kwoty
………………………………. zł netto (słownie: ……………………….. złotych netto) plus podatek VAT
wg stawki 23%, tj. łącznie ………………………… zł (słownie: …………………………………….złotych
brutto)
Wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 1 obejmuje całość kosztów prac i wydatków
Wykonawcy niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach w niej
określonych oraz zaspakaja wszelkie należności Wykonawcy z tytułu umowy, w tym za
przeniesienie własności tablic i własności projektów graficznych, a także za przeniesienie
autorskich praw majątkowych i pokrewnych do utworów oraz udzielenie zezwoleń i
upoważnień określonych w umowie.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umowy w terminie do 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Termin płatności określony w ust. 4 może ulec wydłużeniu w przypadku braku posiadania
przez Zamawiającego środków pieniężnych przeznaczonych na realizację przedmiotu
umowy na rachunku zaliczkowym pochodzących ze środków Instytucji Wdrażającej
projekt pod nazwą „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W takim przypadku termin
zapłaty zostanie przesunięty do dnia, w którym ilość środków na takim rachunku będzie
umożliwiała zapłatę Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Przesunięcie nie może być
dłuższe niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu błędnego oszacowania kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, a niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
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zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

§ 7.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Do odpowiedzialności Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy (dzieła) stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy
sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada
zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
……… miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy,
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest - według wyboru Zamawiającego - do
zwrotu zapłaconego mu wynagrodzenia, wymiany wadliwej rzeczy lub jej naprawy.
W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, a
polegających na żądaniu wymiany wadliwej rzeczy lub jej naprawy, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany wadliwej rzeczy lub jej naprawy w miejscu, w którym rzecz
znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego odpowiedniego żądania wynikającego z gwarancji.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych
napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub naprawienia rzeczy. Jeżeli Wykonawca w ramach
gwarancji wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części
wymienionej.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z
gwarancji, a polegających na wymianie wadliwej rzeczy lub jej naprawie, Zamawiający
może dokonać takiej wymiany lub naprawy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji
nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania
obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich
wykonanie.
§ 8.
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1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują
uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a także prawo do naliczenia kar
umownych określonych w umowie.
2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do umówionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary
umownej w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może
dochodzić od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% kwoty, o której mowa w § 6
ust. 2, za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub jej odpowiedniej części przez
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wartości umowy objętej odstąpieniem.
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
§ 9.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w obowiązujących
przepisach. a także jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem
przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w
czasie umówionym.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.
2.

3.

4.

§ 10.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa właściwe ze względu na przedmiot umowy.
Spory mogące wyniknąć z umowy, w tym spory mogące wyniknąć w związku z
rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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