
 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 5 
IR.271.1.31.2017 
 
  
                                                       UMOWA NR   ….  

(wzór) 
 
zawarta w dniu …… r. w Warce pomiędzy Gminą Warka  , NIP: 797-201-60-15,  
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka  
reprezentowaną przez  Pana Dariusza Gizkę - Burmistrza Warki   
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………… 
reprezentowaną przez  
……………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
 
Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Ochrona bioró żnorodności obszaru 
nadpilicznego w Warce” w ramach Działania 5.4. Ochrona bioróżnorodności Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest  
1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych 

1.1. Etap I - Koncepcja, zaprojektowanie treści, wraz z przekazaniem ich w wersji edytowalnej 
do wykorzystania przez Zleceniodawcę 

1.2. Etap II – Wykonanie, dostawę i montaż 
2. Wykonanie i dostawa broszur 
3. Wykonanie strony internetowej 
zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia… i ofercie z dnia …... 
 

§ 2 
Terminy wykonania:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:   

1.1. zakres, o którym mowa w § 1 pkt. 1.1, w terminie do 10.04.2017r. 
1.2. zakres, o którym mowa w §1 pkt. 1.1, w terminie do 30.06.2017r. 
1.3. zakres, o którym mowa w §1, pkt. 2, w terminie do 30.04.2017 r. 
1.4. zakres, o którym mowa w §1, pkt. 3, w terminie do 30.04.2017 r 

2. Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających 
z powodu: 
2.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu  zamówienia  

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego, 



 

 

 
 

2.2. przedłużenia prac związanych z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej przy której mają 
stanąć tablice, objętych oddzielną umowa, 

2.3. wystąpienia dodatkowych, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy 
przez doświadczonego Wykonawcę, prac,  

2.4. przedłużenia realizacji projektu z innych przyczyn, 
2.5. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
2.6. konieczności dotrzymania reżimów technologicznych, pomimo zachowania przez 

Wykonawcę należytej staranności i terminowości wykonania poszczególnych etapów 
robót, o powyższym fakcie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie 
Zamawiającego. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy  
realizacji. 

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów strony informują się  
pisemnie. 

 
§ 3 

I. Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonanie w ramach zamówienia  

1.1. tablic informacyjno-edukacyjnych obejmujące: koncepcję zawartości merytorycznej i 
układu graficznego, zaprojektowanie treści, wykonanie, dostawę, montaż, gwarancję na 
montaż i wykonanie  - 7 szt.,  

1.2. broszury, obejmujące projekt, druk i dostawę 5000egz., 
1.3. strony internetowej, obejmujące projekt graficzny i zamieszczenie w Internecie, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia ………… 
2. Współpracy opisanej w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do zapytania 

ofertowego z dnia……. 
3. Przekazania  Zamawiającemu wraz z prawami autorskimi wszelkich ostatecznych projektów  w 

wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie m.in. umożliwiającym nanoszenie 
poprawek w tekstach oraz wykorzystanie tekstów, grafik, dźwięków do ponownego projektu, 
wydruku lub umieszczenia na stronie www lub w inny sposób zgodnie z wolą Zamawiającego. 

4. Ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku z 
realizacją prac. 

5. Przywrócenia do stanu pierwotnego  terenu prac montażowych.   
 
II. Obowi ązki Zamawiającego: 
1. Współpraca z Wykonawcą w ramach dokonywania akceptacji, konsultacji oraz wskazywania 

obszarów wymagających poprawy w przedstawionych dokumentach i koncepcjach, projektach. 
2. Bieżący nadzór nad pracami. 
3. Dokonywanie odbiorów prac.  
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określone zostało na kwotę 

…………….…  zł brutto, (słownie: …………………………….……………………….zł 
brutto), w tym podatek VAT, Netto: ……………………..zł (słownie ………………………..) 



 

 

 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

1. Odbiór zrealizowanego przedmiotu Umowy odbędzie się podstawie protokołów zdawczo-
odbiorczych lub protokołu odbioru w przypadku dostaw wraz z montażem, elementów prac 
opisanych w §1, zatwierdzonych oraz podpisanych przez przedstawicieli obydwu stron Umowy. 

2. Najpóźniej w dniu odbioru Etapu I, opisanego w § 1. pkt. 1.1, Wykonawca  przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie osób zajmujących się opracowaniem merytorycznym. 
Oświadczenie będzie zawierało imiona i nazwiska, zawód i wykształcenie osób 
przygotowujących opracowanie merytoryczne wraz z informacją, że dana osoba posiada 
kompetencje do opracowania i bierze odpowiedzialność za jego poprawność merytoryczną. 

3. Najpóźniej w dniu odbioru Etapu I, opisanego w § 1. pkt. 1.1, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wszelkie ostateczne projekty i pliki o których mowa w §I. 3 pkt. 3, w wersji 
elektronicznej na nośniku CD/DVD. 

 
§ 6 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić fakturami 
częściowymi, które zostaną wystawione za całkowicie zakończone etapy i części zamówienia 
wymienione w § 1. Podstawą wystawienia każdej z tych faktur jest protokół zdawczo – 
odbiorczy lub protokół odbioru w przypadku dostaw wraz z montażem.  

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionych przez niego faktur 
częściowych (za zakończone elementy przedmiotu umowy) dostarczonych wraz z protokołem 
zdawczo-odbiorczym/protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty 
jej otrzymania. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wykonawca oświadcza, że: 

1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy; 
2. Zatrudnia kadrę posiadającą niezbędne umiejętności i kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do 

profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy; 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

Umowy. 
 

§ 8 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie zadań będących przedmiotem umowy podwykonawcom, 

pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Realizacja zadań w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
§ 9 

1. Po wykonaniu opracowania będącego przedmiotem umowy staje się ono własnością 
Zamawiającego, który może według swojego uznania dowolnie opracowaniem rozporządzać.       



 

 

 
 

Z dniem podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, Gmina Warka nabywa autorskie prawa 
majątkowe do przekazanych materiałów, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, 
w szczególności do:  

• utrwalania dowolną techniką,  
• rozpowszechniania – upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie dowolnie wybranym,  
• zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie,  
• wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych technik 

komputerowych,  
• wprowadzanie do obrotu,  
• wprowadzenie do pamięci komputera  

przy czym przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo ani 
terytorialnie.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych 
opracowań w części prawem chronionej, przysługujące twórcy oraz wyraża zgodę na  
dokonanie w opracowaniach będących przedmiotem umowy, wyszczególnionych w ustępie 1,  
wszelkich zmian, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przez inne osoby lub firmy, 
zrzekając się wynagrodzenia za akceptacją ewentualnych zmian projektu lub jego części oraz 
wszelkich roszczeń mogących wynikać ze zmiany opracowania. 
 

§ 10 
Kary umowne 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1.1. W razie odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 10% całkowitej wartości 

zadania  określonej w §4. 
1.2. Za opóźnienie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt. 1 
1.3. Z tytułu nieterminowego usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia, odpowiednio danego etapu. 
1.4. Za opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla 

których podane są terminy, w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) za 
każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
2.1. Za zwłokę w zapłacie faktur, odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych 

publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw”. 
2.2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

całkowitej wartości zadania przewidzianego do wykonania niniejszą umową, z wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2.3.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, w szczególności dotyczące zmiany zakresu jej przedmiotu 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 



 

 

 
 

 
 

§ 12 
Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 
najpierw w drodze polubownej, a ewentualnych dalszych roszczeń dochodzić przed właściwym 
miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 14 
Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy obowiązują także następców prawnych 
Wykonawcy. 
 

§ 15 
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 16 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 
§ 20  

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
       ZAMAWIAJ ĄCY                                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

 


