
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 
 
 
 

 
Wzór umowy 

 
Umowa nr ………………………….. (Projekt) 

 
zawarta w dniu ................................2018 r. w Pułtusku pomiędzy: 
Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, w imieniu którego działają: 
1) Pan Jan Zalewski – Starosta Pułtuski 
2) Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Krystyny Rzepnickiej 
z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 
 

 …………..…………………………., z siedzibą w ………………………………………..….. NIP: ………………, REGON: 
……………………………., zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami. 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa albumu  pn. Drogi do 
niepodległej – miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 w terminie 
do 15 września 2018 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 
06-100 Pułtusk. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z formularzem oferty 
Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy i będącymi jej integralną częścią. 
4. Wykonując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przygotowania listy obiektów (50 miejsc), krótkie opisy każdego obiektu oraz wstęp do całości 
książki 
2) opracowania projektu albumu o którym mowa w ust. 1, na podstawie wykonanych przez siebie 
fotografii – 50 obiektów i przekazanie ich do akceptacji Zamawiającemu 

Album musi spełniać poniższe parametry: 

- format 21 cm x 21 cm 

- ilość stron – 56 

- papier środek kreda matowa 170 g 

- okładka – kreda matowa 300 g plus folia mat 

- nakład 500 sztuk 
 
3) wyprodukowania albumu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z projektem  wcześniej 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca przekaże wykonany przez siebie projekt graficzny w formie elektronicznej na nośniku 
CD lub pendrive, w formatach otwartych, wraz z prawami autorskimi do ich użytkowania przez 
Zamawiającego. 



 
§ 2. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………) brutto (z VAT),  
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności o której mowa w ust. 1 na podstawie faktury 
wystawionej przez  Wykonawcę na:  
Nabywca: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 11, 06-100 Pułtusk NIP 568-16-18-062, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. 
3. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, o której 
mowa w ust. 2. 
4. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia 
zapłaty do jego banku. 
5. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. 
1) Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu ze 
strony Zamawiającego jest: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
2) Osobą upoważnioną do podpisania protokołu ze strony Wykonawcy jest: 
……………………………………………………………...................................... 
6. W przypadku wniesienia uwag, stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, 
nie dłuższym niż 7 dni robocze. Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag, a także usunięcie wad lub 
usterek w tym terminie stanowić będzie podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. 
7. Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, a także nieusunięcie stwierdzonych 
wad lub usterek w wyznaczonym terminie traktowane będzie przez Strony jako nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy, uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których 
mowa w § 5, a wynagrodzenie określone w §2 ust. 1 zostanie rozliczone proporcjonalnie za należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

§3. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zezwolenia, a także zdolności, doświadczenie 
i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się 
wykonywać ją z należytą starannością. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta przy wykonaniu 
przedmiotu umowy z pomocy osób trzecich, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez nie 
działania jak za swoje własne. 
 

§4. 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wszystkich wyników prac mających charakter utworu w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 880, z późń. zm.), które Wykonawca wykona w ramach umowy, jak również prawo własności do 
nośników, na których prace powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy zostały utrwalone 
i które zostaną przekazane Zamawiającemu. Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie do 
korzystania i rozporządzania w całości lub w części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń 
terytorialnych, czasowych oraz co do liczby egzemplarzy i obejmuje następujące pola eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym produkcję przez podmioty inne niż 
Wykonawca; 
2) modyfikację i przetwarzanie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia) 
dowolną techniką; 



3) łączenie z innymi utworami; 
4) wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy; 
5) wszelkie inne pola eksploatacji, na jakich Zamawiający będzie wykorzystywał wyniki prac 
powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, wraz z prawem do dokonywania 
opracowań i zmian. 
2. Przeniesienie praw na rzecz Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, bez konieczności składania przez Strony 
dodatkowych oświadczeń. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich 
i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 
4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia 
ich praw, w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

§5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §1. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §2 ust. 1, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu 
umowy określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wykonania przedmiotu 
umowy określonego w §1 ust. 2. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu 
umowy określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu usunięcia wad, 
o których mowa w §2 ust. 6. 
5. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
albo odstąpienia od umowy przewyższy wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 4  
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar, 
a rzeczywiście zaistniałą szkodą. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar umownych, o których 
mowa w postanowieniach umowy przez Zamawiającego. 

 
§6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku 
niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §1 ust. 2, bez 
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu. Prawo to Zamawiający może wykonać przez 
złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się 
o okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę postanowienia, o którym mowa w §3 ust. 2. 

§7. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu 
niż określony w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku 
z realizacją niniejszej umowy, z wyjątkiem: 
1) informacji publicznie dostępnych, 
2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł, 
3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie 
w innym celu. 
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie 
do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej umowie 
informacji, o których mowa w ust. 1. 



3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem. 

§8. 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innym obowiązującym przepisom 
prawa właściwym dla przedmiotu sprawy . 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy 
i jednym dla Zamawiającego. 
 
 
 

Wykonawca Zamawiający 
 

 
 
 

 


