Załącznik nr 7
do regulaminu konkursu

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej
w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali), zleconą laureatowi Konkursu w ramach negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki, wprowadzone zostaną następujące ustalenia:
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegającego na
opracowaniu scenariusza cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej
w Jarocinie, który stanowić będzie element części multimedialnej wystawy stacjonarnej
przygotowywanej w „Spichlerzu Polskiego Rocka” w Jarocinie, na warunkach określonych
w regulaminie konkursu i załącznikach do niego, zgodnie ze złożonym wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w konkursie.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie według scenariusza zgłoszonego
do konkursu.
§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę określoną w §1 w terminie do _______________ r.
§3
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania powierzonego zadania.

2.

Dla wykonania dzieła Wykonawca zobowiązuje się korzystać z własnych materiałów i
narzędzi.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

4.

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty i udzieli informacji potrzebnych do
wykonania dzieła określonego w §1 niniejszej umowy.
§4

1. Żadna ze stron nie może przenieść zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę
trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą o wykonanie usługi wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania podwykonawcy,
jak za swoje własne.
§5
1.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że będzie posiadać wszelkie prawa własności
intelektualnej do wykonanego dzieła w zakresie zapewniającym zgodne z prawem wykonanie

1

umowy oraz że wykonanie umowy i korzystanie przez Zamawiającego z wykonanych prac,
zgodnie z umową w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
2.

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy określony w §1 nie jest obciążony żadnymi
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3.

Z dniem zapłaty wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 1, na Zamawiającego przejdą
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkie pola eksploatacji, obejmujące
prawo do:
a) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu umowy w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmian w przedmiocie umowy,
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzenie do
obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie utworu oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy na
Zamawiającego przechodzi prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych
w stosunku do Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

5.

Z dniem zapłaty wynagrodzenie o którym mowa w § 6 na Zamawiającego przechodzi
własność egzemplarza na którym utwór został utrwalony.

6.

Zamawiający może przenosić prawa uzyskane na podstawie Umowy na osoby trzecie bez
żadnych ograniczeń.

7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na polach eksploatacji wskazanych w §5 ust 3
niniejszej umowy.

8.

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
§6

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie .................. zł brutto (słownie: ....... złotych),
w tym należny podatek VAT w wysokości: ……………. zł.

2.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie protokołu odbioru dzieła, podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron, na konto Wykonawcy, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT z terminem płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury.

3.

Wynagrodzenie we wskazanej w ust.1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.

Dniem zapłaty wynagrodzenia lub jego części jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą określoną na fakturze VAT.

5.

Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy nr – …………………………………………………………………….
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§7
1.

W przypadku wystąpienia w dziele wad, które Zamawiający dostrzegł po przekazaniu mu
dzieła, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół reklamacyjny z żądaniem ich usunięcia,
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca zobowiązany jest
odpowiedzieć w ciągu, 3 dni od doręczenia mu protokołu reklamacyjnego.

2.

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem
załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Jednak
Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

3.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne;
jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
§8

1.

Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych w zakresie poniżej wskazanym.

2.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy wskazanego w §2,
Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości
0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

3.

W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad w dziele we wskazanym
terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace
przez niego wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie
Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej
Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

6.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie
od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

7.

Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania niniejszej
umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec
Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z niedołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

8.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego
prawa, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych przypadkach.

9.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
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a)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;

b)

w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

c)

gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d)

gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje wykonywania umowy pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e)

gdy Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

f) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w
niniejszej umowie;
g)

Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, realizacji
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie
oświadczenia o odstąpieniu wynosi 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym paragrafie.
11. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za wykonane usługi, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
§9
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w następujących przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy
zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia ,
3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku
od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
4) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień
umowy do nowego stanu prawnego,
5) Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze
względów organizacyjnych lub technicznych (leżących po stronie zamawiającego,
wykonawcy bądź osób trzecich) nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub
wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego.
6) Jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego.

4

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113
poz. 759 z późn. zm.), a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
§ 12
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, po wyczerpaniu
postępowania ugodowego, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną jej część
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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