UMOWA nr…………
zawarta w Olsztynie
dnia ....................................
pomiędzy:
Biurem Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Olsztynie przy ul. A. Mickiewicza 17/2; 10-508
Olsztyn, KRS 0000415963; NIP 7391300329; REGON 510383437,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………. z siedzibą przy …………………. numerze REGON ………………. NIP ……………………., zwaną dalej
Wykonawcą, którego reprezentuje ………………………………………
Reprezentanci obu Stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej Umowy dokumenty
wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu
reprezentowanych przez nich Stron.
W wyniku procedury prowadzonej w oparciu o zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/20142020/12(4)) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny została zawarta
Umowa następującej treści:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przedmiot Umowy
§1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia z aranżacją pawilonu mieszkalnego dla
uczestników zajęć.
Szczegółowy opis poszczególnych elementów zawarty została w załączniku nr 1 do zapytania oraz
koncepcji aranżacji.
Wyposażenie musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do zapytania oraz być zgodne
ze złożoną ofertą.
Zmawiający po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy niezwłocznie udostępni obiekt
do wykonania inwentaryzacji w dni robocze w godz. 9.00 -17.00.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi 2 projekty aranżacji oraz wystroju.
Projekty aranżacji, o których mowa w ust. 5 muszą się różnić przynajmniej: kolorystyką, aranżacją mebli
w pomieszczeniach, zastosowanymi rozwiązaniami.
Zamawiający w ciągu 2 dni od otrzymania projektu aranżacji wybierze i/lub zgłosi uwagi do wybranego
wariantu.
Wykonawca dokona minimum 2 zmian w wybranej przez Zamawiającego aranżacji.
Zmiany, o których mowa w ust. 8, zostaną wprowadzone w ciągu 2 dni.
Akceptacja, o której mowa w ust. 7 i 11 może nastąpić pisemnie lub mailowo.

11.
12.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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3.
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Po zatwierdzeniu ostatecznej aranżacji wnętrza budynku wykonawca wykona przedmiot umowy
w terminie określonym w § 5
Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia dla
projektu: „Kosmiczne Mazury” POPW.01.03.02-28-15/19.
§2
Strony ustalają wynagrodzenie łączne w wysokości: ……………………….. zł brutto, w tym:
1) aranżację budynku: ………………………………… zł brutto.
2) wyposażenie: ………………………. zł brutto
W celu usprawnienia i/lub przyśpieszenia realizacji umowy, Zamawiający może udzielić zaliczek.
Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o wypłatę zaliczki.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dla Zamawiającego faktury zaliczkowej.
Po odbiorze przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru
Po dokonaniu odbioru Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę końcową.
Płatność zostanie dokonana na rachunek zgody z białą księgą.
Termin płatności faktury - do 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze.
§3
Wykonawca dostarczy elementy przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy
na własny koszt oraz pokryje koszty ubezpieczenia w transporcie.
Dostawa przedmiotu umowy ma być dokonana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Przedmiot zamówienia powinien być pakowany w sposób ułatwiającym transport oraz zapobiegający
uszkodzeniu.
Wykonawca w dniu odbioru przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie właściwej
obsługi i bieżącej konserwacji poszczególnych elementów wyposażenia.

§4
Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne elementy wyposażenia, zgodnie z deklaracją Wykonawcy
złożoną w formularzu ofertowym.
§5
Zamówienie zostanie zrealizowane od dnia podpisania umowy do ……………………………….

1.

§6
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 niniejszej umowy;
2) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy wysokości 500 zł (słownie:
pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki;
3) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 1 ust 4 niniejszej umowy wysokości 100 zł
(słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki;
4) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 1 ust 8 niniejszej umowy wysokości 100 zł
(słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki.

Strona 2 z 6

2.

3.
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3.

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7,
2) zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych, po
upływie terminu 30 dni.
Jeżeli wysokość kary umownej jest niższa niż wysokość poniesionej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§7
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej
faktury.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
na osoby trzecie.
§8
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności,
2) w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie nie leży w interesie publicznym,
3) termin dostawy przekroczył 14 dni.
4) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 ust 4 niniejszej umowy, o 7 dni.
5) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 ust 8 niniejszej umowy, o 7 dni.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
świadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca – Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy jest możliwa w przypadku:
a) w zakresie zapisów umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych mającej
wpływ na termin lub zakres zamówienia;
b) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
c) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót;
d) w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści umowy;
e) w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
f) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, Zakres zmiany
obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT;
g) w zakresie zapisów umowy w przypadku zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub
Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie
nowych danych;
h) w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji
zamówienia;
i) w zakresie zmiany terminu w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego.,
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j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)

1.

2.

3.

w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego,
W zakresie zmiany terminu w przypadku braku akceptacji projektu i/lub ostatecznej wersji projektu
aranżacji budynku przez Zamawiającego, z uwzględnieniem opóźnienia zawinionego przez
Zamawiającego.
w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w treści umowy;
W zakresie zmiany przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, w przypadku, gdy pierwotny produkt
został wycofany z rynku, jest niedostępny lub na rynku występuje produkt nowy o parametrach
lepszych niż wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu;
Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu relacji w przypadku
braku zgody na odstępstwa od założeń zwartych w umowie o dofinansowanie.
Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu relacji w przypadku
zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do opisu zawartego we wniosku
o dofinansowanie stanowiącego podstawę zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 10
Prawa autorskie
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia zdjęć, grafik,
wizerunków osób trzecich lub utworów, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania praw
autorskich do wykorzystanych materiałów.
Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe
do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania opracowanymi w ramach umowy utworami
(projektem aranżacji) w kraju i za granicą w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3 umowy oraz
przenosi na Zamawiającego w ramach tego wynagrodzenia wyłączne prawo zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu oraz utworów, o których mowa w ust. 1 .
Z chwilą odbioru następuje również przeniesienie na Zamawiającego prawa własności materialnych
nośników, na których utwory zostały utrwalone. Wykonawca z chwilą odbioru przenosi również prawa
autorskie do wykorzystanych w ramach realizacji projektu zdjęć, grafik, wizerunków osób trzecich lub
utworów w formie umożliwiającej nieograniczone i bezpłatne w czasie korzystanie i rozporządzania
ww. utworami.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących
polach eksploatacji:
1) udostępnienie osobom trzecim;
2) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w szczególności techniką
drukarską, w tym wydruku komputerowego, reprograficzną, skanu, zapisu magnetycznego lub
techniką cyfrową, (zapisu na płytach CD lub DVD, wprowadzania do pamięci komputera, w tym
do pamięci RAM, na serwery Zamawiającego lub do pamięci typu flash), digitalizacji utworów;
3) zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, na każdym nośniku
włączając w to nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, płyty CD lub DVD, papier;
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4) wprowadzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych do pamięci komputera i sieci multimedialnych,
w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach ww.
sieci, w tym w trybie on-line;
5) wprowadzenie do obrotu, najem oryginału albo zwielokrotnionych egzemplarzy;
6) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
7) udostępnienie pracownikom Zamawiającego oraz Instytucji Ogłaszającej Konkurs;
8) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
9) publiczne wystawienie.
Wykonawca z chwilą wydania utworu, udziela Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie przez
Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian do utworu oraz przenosi na Zamawiającego prawo
do wykonywania praw zależnych do zmienionego utworu.
Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad
prawnych, nie naruszając praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, iż w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy, jakiekolwiek
majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim,
w tym w szczególności pracownikom lub podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że osoby te
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeniosą przysługujące im
autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej
umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich
upoważnień i zezwoleń w zakresie opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niż zakres
określony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iż korzystanie przez Zamawiającego z utworu będącej przedmiotem umowy nie
będzie naruszać praw osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób trzecich do utworu oraz praw
autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do utworu, zaś w przypadku skierowania z tego
tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia
słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego
tytułu. W przypadku dochodzenia wyżej wymienionych roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze
sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz
zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.
Postanowienia ust. 1-8 mają zastosowanie także do opracowań zamiennych lub uzupełniających
wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 11
Do spraw związanych z realizacją umowy ze stron Zamawiającego wyznacza się
……………………………………., tel. ……………………………………, e-mail …………………………………
Do spraw związanych z realizacja umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się
………………………….…………, tel. ……………………………………, e-mail …………………………………
§ 12
Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:
a) Zamawiającego:
……………………………………………
b) Wykonawcy:
……………………………………………
Za skutecznie doręczoną uważa się wyłącznie korespondencję wysłaną listem poleconym, pocztą
kurierską albo doręczoną bezpośrednio, pod adresy stron wymienione w ust. 1.
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Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie stanowią
zmiany Umowy.
Załącznikami do umowy są:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy z dnia ……………….
2) zapytanie ofertowe z dnia …. …. 2020r. opublikowane w „Bazie Konkurencyjności” pod numerem
……….. wraz z udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania wyjaśnieniami oraz
dokonanymi zmianami – załącznik nr 2 do Umowy;
3) oferta Wykonawcy z dnia ….. …. 2020r. – załącznik nr 3 do Umowy;
§ 13
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy1.

§ 14
W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.
2.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Stronę, która złożyła podpis z datą późniejszą.

ZAMAWIAJĄCY

1zapis

WYKONAWCA

zostanie umieszczony tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, którzy złożą wspólnie ofertę
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