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Załącznik nr 2 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

U M O W A (PROJEKT) 

 

Zawarta w dniu …………………................ Chełmnie 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 

reprezentowaną przez: 

Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Miasta  

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej 14 000 euro została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca  zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy 

to jest usługi obejmującej swym zakresem opracowanie kodeksów etycznych pracowników 

dwóch urzędów samorządowych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim (Urzędu 

Gminy Papowo Biskupie oraz Urzędu Gminy Unisław – zwanych dalej Urzędami) oraz procedur 

postępowania w przypadku ich naruszenia - w ramach projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste 

i efektywne urzędy administracji samorządowej” (wdrażanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie 

potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
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w administracji samorządowej – zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-015/10-00 

z dnia 23 grudnia 2010 roku) – zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, 

które stanowią integralną częśd niniejszej umowy.  

   

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 

12 kwietnia 2012 roku.  

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż: 

1) przysługiwad mu będzie do przedmiotu umowy pełnia praw autorskich majątkowych  

i osobistych, w tym prawo do udzielania zezwoleo na wykonywanie autorskich praw 

zależnych w odniesieniu  do przedmiotu umowy; 

2) korzystanie z przedmiotu umowy wykonanego na rzecz Zamawiającego nie będzie naruszad 

majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr 

osobistych osób trzecich, a także prawa autorskie Wykonawcy do przedmiotu umowy nie 

będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności 

w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zawarcie i wykonanie niniejszej umowy. 

2. Wykonawca z chwilą przekazania wykonanego przedmiotu umowy przenosi na 

Zamawiającego, a Zamawiający nabywa całośd majątkowych praw autorskich do 

przedmiotu umowy na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach 

eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze 

zmianami), które obejmują w szczególności: 

1) dokonywanie zmian, uzupełnieo i dostosowao przedmiotu umowy do potrzeb 

Zamawiającego, Urzędu Gminy Papowo Biskupie, Urzędu Gminy Unisław; 

2) utrwalanie przedmiotu umowy dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, techniką 

cyfrową oraz przepisania utrwaleo na inną technikę, rodzaj zapisu, system i nośnik; 

3) zwielokrotniania przedmiotu umowy dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, 

fotograficzną oraz techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich 

nośnikach oraz wymiany nośników; 

4) wprowadzenia utrwaleo przedmiotu umowy do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju sieci Internet oraz ich udostępnianie 

użytkownikom takich sieci; 
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5) publiczne wystawienia i prezentowanie przedmiotu umowy oraz wszelkich nośników 

stanowiących jego urzeczywistnienie; 

6) udostępnianie przedmiotu umowy i jego egzemplarzy we wszelkiego rodzaju materiałach 

promocyjnych i reklamowych oraz mediach; 

7) publiczne udostępnianie przedmiotu umowy i jej egzemplarzy w taki sposób, aby każdy 

mógł mied do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności 

w sieci Internet oraz w sieciach telefonii komórkowej. 

3. Zamawiający posiada pełną swobodę w zakresie przenoszenia autorskich praw 

majątkowych na rzecz Gminy Papowo Biskupie oraz Gminy Unisław. 

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………… złotych brutto (słownie: 

…………………………………………….…………………….…………. złotych brutto). 

2. Wykonawca dostarczy dokumentację, która będzie stanowid potwierdzenie wykonanych 

czynności i prac.   

3. Dokumentacja, o której mowa w § 4 ust. 2 byd oznakowana zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT albo rachunku będzie podpisanie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego.   

5. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT albo rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia 

przedmiotowej faktury albo rachunku. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany wpływem kolejnych transz 

dofinansowanie projektu na konto Zamawiającego, a więc w przypadku braku tych środków 

Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę 

w przypadku ewentualnego opóźnienia w wypłacie tegoż wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: 

…………………………………………………………………………………………………… . 

2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia jest: 
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…………………………………………………………………………………………………... . 

 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli wykonania przedmiotu Umowy, w trakcie jego realizacji, a także po jego    

zakooczeniu; 

2)   wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów finansowych 

Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy; 

3) żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie i formie wyjaśnieo 

  i informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom (w tym 

w szczególności Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji), pełny wgląd we wszystkie dokumenty 

związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zamówienia. 

2.   Wykonawca zobowiązuje się poddad kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne 

podmioty (w tym w szczególności Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) 

w zakresie prawidłowości realizacji Umowy. 

3.  W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępni podmiotom 

kontrolującym dokumenty, w szczególności dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie 

elektronicznej związane z realizacją zamówienia. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach: 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, 

b) za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzieo zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną – za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

 

3. Termin usunięcia wad ustala się na 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy 

o powstałych wadach. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

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

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejsze umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych 

z realizowanym przedmiotem umowy. 

6. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

 

 


