Załącznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Obowiązki wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedstawienia w wersji elektronicznej wzorów
nadruków na materiałach promocyjnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w
terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w celu weryfikacji kolorystycznej i
jakościowej, w oparciu o dane pozyskane od Zamawiającego.
2. Zamawiający akceptuje wzory określone w ust. 1 w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich
przedstawienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do wzorów materiałów promocyjnych,
Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia wzorów uwzględniających te uwagi w
terminie do 2 dni roboczych od dnia przedstawienia uwag przez Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może nanosić samodzielnie żadnych poprawek do wzorów materiałów
promocyjnych bez zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca przedstawi prototypy materiałów promocyjnych do 2 dni roboczych od daty
zaakceptowania przedstawionych wzorów materiałów promocyjnych, w celu weryfikacji
kolorystycznej i jakościowej, w oparciu o dane pozyskane od Zamawiającego.
6. Po ostatecznym zatwierdzeniu prototypów materiałów promocyjnych przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, na własny koszt, w
terminie do 7 dni roboczych.
Reklamacje:
1. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać
sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.
2. Niezgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia (ilościowa lub jakościowa) Zamawiający
zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia
odbioru przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
prawidłowy przedmiot zamówienia, w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia
reklamacji (liczy się data wysłania faxu lub data stempla pocztowego).
4. Czynności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca będzie wykonywał w ramach
wynagrodzenia, określonego w §….. umowy.
Kary umowne:
1. Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych od Wykonawcy za:
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu
zamówienia, określonego w §... umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) opóźnienie w dostarczeniu prawidłowego przedmiotu umowy skutkiem wniesionej
reklamacji – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia, określonego w §…..
umowy, za każdy dzień opóźnienia,
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c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w szczególności w przypadkach określonych w §….. – w wysokości 15 % wartości
przedmiotu zamówienia, określonego w §….. umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary
umownej.
4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy,
Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia, jak i
odstąpienia.
Gwarancje:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia podpisania protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie
14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
na własny koszt i własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie
umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez
Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10
dni.
4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.
5. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji
za wady także po upływie terminów, o których mowa powyżej jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę
przed jego upływem.
6. Gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady Zamawiający upoważniony
będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Ustawową rękojmię przedłuża się na czas trwania okresu gwarancji.
Przeniesienie praw autorskich:
1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy z dniem podpisania przez Strony protokołu
odbioru.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimkolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie,
b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
c) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,
d) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy nośnikach, w tym na
każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
e) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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f)

3.

4.

5.
6.
1.

wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),
g) wprowadzanie do pamięci komputera,
h) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu
umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W
szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie
wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i
formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym
udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania
z utworu.
Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.
Przeniesienie praw określonych umową następuje na wyłączną własność Zamawiającego i jest
nieograniczone terytorialnie.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym stanowi §...
umowy, wszelkie prawa zależne do wykonanego dzieła.

Odstąpienie od umowy:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy. Odstąpienie następuje w ciągu 7 dni od daty powzięcia informacji przez
Zamawiającego o którymkolwiek z poniższych zdarzeń:
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy,
c) nastąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad 5 dni roboczych od terminu
określonego w §…… umowy,
d) dostarczone materiały promocyjne mają wady jakościowe, bądź dostarczone są w ilości
mniejszej niż zamawiana, a Wykonawca nie usunął w terminie wady bądź nie dostarczył
brakującej ilości.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
Inne:
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia w trakcie
trwania umowy, lecz nie więcej niż o 20 %, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego
obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §…. umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podpisany
przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy przekazania przedmiotu zamówienia. Osobą
upoważnioną do podpisania protokołu jest Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.
3. Termin wykonania niektórych składowych przedmiotu umowy może ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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