Załącznik nr 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Ostródzie w dniu ……………….r. pomiędzy:
…………………………………………………………
z siedzibą przy ………………………………….
NIP: ……………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
………………………………………………………………….
a firmą: …………………………………………………………
z siedzibą przy ……………………………………………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………..……., Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………
NIP: ………………………., REGON: …………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
którego reprezentuje:
……………………… - ………………………
……………………… - ………………………
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego nr 4/2017 w związku z realizację Projektu
pn. oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II,
numer wniosku POPW.01.04.00-28-0006/17, wykonanie niniejszej umowy ma umożliwić spółce
Mebelux otrzymanie dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do
PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia.
§1
Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy
1. Przedmiotem umowy jest zakup następujących działań:
1.1. Wykonanie działań z zakresu projektowania i zarządzania procesem wzorniczym,
1.1.1. Uporządkowanie portfolio produktowego - lifting i modyfikacja obecnych kolekcji
mebli,
1.1.2. Projekt i wprowadzenie 3 nowych linii produktowych w oparciu badania potrzeb i
motywacji klientów oraz trendów,
1.1.3. Zarządzanie procesem wzorniczym
w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska
Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na
konkurencję, Etap II.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy
określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
załączonym do oferty, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

§3
Cena i warunki płatności
1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena netto ………………… zł,
VAT…………………..
Cena brutto: …………………………(słownie: ……………………………… 00/100).
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci cenę za poszczególne etapy realizacji umowy na podstawie wystawionych
faktur, zgodnie z cenami przedstawionymi w złożonej ofercie.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru etapu
przedmiotu umowy przyjętego jako kompletny i bez wad.
5. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,
w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany
przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi posiadać w załączeniu kserokopię podpisanego
przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
9. Nazewnictwo zastosowane w fakturze i w protokole odbioru musi być zgodne z nazewnictwem
zastosowanym w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w
sposób niezgodny z ust 8 -9.
11. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności
wynikających z tej umowy na osobę trzecią
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§4
Warunki realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy z
najwyższą sumiennością i starannością, w sposób zapewniający pełną dyskrecję,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z poszanowaniem
interesów Zamawiającego.
Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na zasadach podanych w warunkach
udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy do bieżących konsultacji z
osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie prac oraz
dokonanych uzgodnieniach w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony
potwierdzającego wykonanie usługi.
§5
Odpowiedzialność Wykonawcy
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji:
1.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach w opracowanej dokumentacji,
1.2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia powiadomienia usunąć na własny
koszt wady w dokumentacji, usunięcie wad nastąpi w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
1.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad dokumentacji
powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidłowego przebiegu procesu realizacji projektu.
2

2. Celem tej umowy jest uzyskanie przez zamawiającego dotacji określonej umową o
dofinansowanie.
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§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny
określonej w §3 ust. 1;
1.2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w
§2 ust. 1 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony
od ostatniego dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż
10% ceny określonej w § 3 ust. 1;
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w
niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienia w wysokości ustawowej
Kary umowne mogą zostać potracone z kwoty określonej w §3 ust. 1, po otrzymaniu faktury.
W przypadku zwłoki w terminowym opłacaniu należności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych

§7
Przedstawiciele stron
1. Osoby odpowiedzialne sprawowanie nadzoru nad realizacją niniejszej umowy i współpracę
pomiędzy stronami niniejszej umowy :
1.1. po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………
nr telefonu: ……………………………………………………………………………
1.2. po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………
nr telefonu: ……………………………………………………………………………
§8
Warunki odstąpienia od umowy
1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia w
terminie 30 dni od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia, co nie zwalnia Wykonawcy z
zapłacenia kary umownej.
§9
Prawa autorskie
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przenosi na
Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do wielokrotnego wykorzystania
wszelkich opracowań sporządzonych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez ograniczeń
czasowych oraz terytorialnych w zakresie następujących pól eksploatacji:
a/ w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania opracowań – utrwalanie lub zwielokrotnianie
każdą możliwą techniką w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową, wykonywanie odbitek, utrwalanie na dyskietkach, dyskach optycznych
lub innych nośnikach danych cyfrowych, wprowadzanie do pamięci komputera itd.;
3

2.

3.

4.

6.

7.

b/ w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;
c/ w zakresie rozpowszechniania opracowań w sposób inny niż określony wyżej – publiczne
udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i
reklamie, w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym rozpowszechnianie w internecie;
d/ sporządzenie na podstawienie opracowań wszelkiego rodzaju modeli, makiet lub
wizualizacji;
e/ wykorzystanie opracowań w celu realizacji projektu;
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca oświadcza, że Zamawiający może utrwalać i
zwielokrotniać, a w szczególności fotografować, reprodukować, kopiować, powielać
dostarczone przez Wykonawcę opracowania, w sposób, który uzna za stosowny oraz może
obracać, w szczególności wprowadzać do obrotu i rozpowszechniać opracowania oraz wszelkie
ich elementy w szczególności w celu realizacji projektu oraz wykorzystywać opracowania do
prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej zamawiającego. W
ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przenosi na zamawiającego własność
egzemplarzy, na których utrwalono opracowania.
W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ust. 1 Wykonawca udziela
zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi
utworami zależnymi, które mogą zostać sporządzone przez zamawiającego we własnym
zakresie (lub przez zaangażowanych przez wykonawców) na podstawie opracowań oraz
przenosi na zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i
rozpowszechnianie wyżej wymienionych utworów zależnych. Wynagrodzenie określone
umową obejmuje także wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie prawa do
udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzenia przedmiotowymi utworami zależnymi
w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ust. 1
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 udziela Zamawiającemu
zgody na wykonywanie osobistych praw autorskich do opracowań w zakresie określonym w
ust. 1 oraz udziela Zamawiającemu zgody na udzielanie dalszych zgód na wykonywanie
osobistych praw autorskich do projektów i opracowań dowolnym osobom trzecim w zakresie
określonym w ust. 1 bez jego zgody.
Strony ustalają, że określone niniejszą umową przeniesienie praw autorskich majątkowych,
zgody oraz upoważnienia w stosunku do opracowań następują z chwilą wydania tych
projektów i opracowań.
Wykonawca oświadcza, że osoby podpisane pod składowymi opracowaniami stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy są jej autorami.

§9
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
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w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących okolicznościach:
1.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy;
1.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
1.4. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę
aneksu do niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby.
Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmian umowy, z uwzględnieniem § 1 ust. 4.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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