Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZP.271.10.27.2018

Umowa nr ZP.272.10.27.2018 PROJEKT
zawarta w dniu …………2018 r. w Walcach pomiędzy Gminą Walce, nr NIP 1990089990,
nr REGON 531413113, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, reprezentowaną przez Pana
Bernarda Kubatę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Romana
Schwarzer, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………, zwanym dalej
Wykonawcą.
Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy wyłonionego w przeprowadzonym
w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia
wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, (zamówienie
realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
w Walcach do kwot określonych w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych)
Zadanie realizowane jest w ramach mikroprojektu typu C pn.: „Wzmacnianie wspólnego
potencjału turystycznego pogranicza polsko-czeskiego“ współfinansowanego w ramach Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska ze
środków EFRR oraz Budżetu Państwa.

1.
2.

§1
Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie wystawy fotografii najciekawszych
zabytków Gminy Walce oraz gminy Mala Moravka.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac :
1) Wykonanie fotografii 20 obiektów zabytkowych z listy stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania, w tym 10 obiektów zabytkowych na terenie gminy Walce, 10
obiektów zabytkowych na terenie gminy Mala Moravka (w Republice Czeskiej);
Obiekty zabytkowe to zabytki architektury: budynki, w tym kościoły i kapliczki
przydrożne; Wykonawca wykona materiał zdjęciowy w liczbie co najmniej 70 szt.
fotografii obiektów na terenie gminy Walce (Pl) i co najmniej 70 szt. fotografii obiektów
na terenie gminy Mala Moravka (Cz) oraz przedstawi materiał do wyboru i akceptacji
Zamawiającego; Format fotografii: fotografie cyfrowe, w formatach bezstratnych,
o rozdzielczości odpowiedniej do wydruku wielkoformatowego; Sposób przedstawienia
obiektów: fotografie powinny przedstawiać zabytki w sposób oryginalny, nowoczesny,
wzbudzający zainteresowanie odbiorców. Odbiorcami wystawy będą osoby należące do
różnych grup społecznych i wiekowych, w tym: dzieci i młodzież szkolna, studenci,
seniorzy, turyści (także zagraniczni);
2) Wykonanie koncepcji graficznej wystawy, z materiału zdjęciowego wybranego przez
Zamawiającego; Koncepcja powinna zawierać opis koncepcji oraz schemat
przedstawienia materiału zdjęciowego w interesującej dla odbiorców formie; Koncepcja
graficzna wystawy musi uzyskać akceptację Zamawiającego;

3) Opracowanie graficzne i artystyczne wybranych przez Zamawiającego 20 szt. fotografii,
w tym wykonanie opisów na fotografiach w j. polskim, czeskim, angielskim,
zwierających: nazwę obiektu, czas powstania, nazwę miejscowości, w której obiekt się
znajduje;
4) Wykonanie wydruku łącznie 20 szt. fotografii w formacie 1x2 m, wydruk dwustronny
UV na płycie pcv 5 mm;
5) Wykonanie oprawy łącznie 20 szt. fotografii w ramy wolnostojące, z wbudowanym
oświetleniem, z możliwością łączenia ram i budowania ścianek – systemów ekspozycji
do planowanych ekspozycji wewnętrznych;
6) Dostawa oprawionych fotografii na adres wskazany przez Zamawiającego;
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki składu fotografii z przygotowaniem do druku (plik
źródłowy);

3. Wykonawca oświadcza, że z dniem przekazania kompletnego zamówienia, przekazuje
Zamawiającemu nieodpłatnie pełne prawa autorskie majątkowe do całości opracowania, tj.
zdjęć, opisów zdjęć, pliku składu poligraficznego z przygotowaniem do wydruku (plik
źródłowy) oraz do nośników, na których zostały zapisane - w tym w zakresie powielania,
reprodukcji, umieszczania map, zdjęć w innych opracowaniach, na stronie internetowej
gmin Walce oraz Mała Morawka, możliwości aktualizacji treści opracowania. stanowiącej
przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Zdjęcia obiektów i materiały opisowe do nich Gmina
może później wykorzystywać do innych celów.
§2
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący:
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru i akceptacji wykonany materiał
zdjęciowy, w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru i akceptacji koncepcję graficzną
wystawy, w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiotu zamówienia okreslony w § 1 do siedziby Zamawiajacego
do dnia 04 września 2018 r.
§3
1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) terminowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,
2) wykonania opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością,
3) zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone stosownymi przepisami,
4) wyznaczenia koordynatora zarządzającego i odpowiedzialnego za nadzorowanie oraz
całościowe wykonanie przedmiotu umowy w osobie: …….

2.

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy następujących dokumentów:
a) listy obiektów zabytkowych dotyczącej niniejszego zamówienia,
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b) wszelkich innych dokumentów oraz informacji niezbędnych przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia.
3.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dostarczonego przez Wykonawcę materiału
zdjęciowego oraz koncepcji graficznej, o których mowa w §1 ust.2 pkt 2 oraz §2 ust.1 i 2
wówczas zobowiązany będzie do powiadomienia Wykonawcy w terminie najpóźniej do 3 dni
od dnia dostarczenia o jego nieprzyjęciu za pośrednictwem telefaksu lub poczty
elektronicznej oraz do niezwłocznego potwierdzenia tego zawiadomienia listem poleconym.
Brak zawiadomienia w terminie 3 dni od dnia dostarczenia projektu jest równoznaczny z jego
zaakceptowaniem w całości bez zastrzeżeń.

§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru przez
Zamawiającego.
2. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
§5
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
§6
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej
wysokości … netto, vat ….. zł, brutto ….. zł ( słownie: …………………………….. zł brutto),
w tym:
2. Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia wystawi fakturę, której odbiorcą
i płatnikiem, będzie Gmina Walce
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem
zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

Zamawiającego

za

wady

zamówienia

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówienia (fotografii,
wydruków fotografii na płycie pcv, ram/opraw fotografii) istniejące w czasie odbioru oraz za
wady powstałe po odbiorze.
3. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy
może:
a)

b)

żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad
i odstąpi od umowy,
odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mając
charakter istotny i nie dadzą się usunąć,
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c)

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz
nie mają charakteru istotnego.

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane zamówienie na okres 24 m-cy, licząc od dnia
odbioru przedmiotu umowy.
§8
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1)

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi
w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
a)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 6ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §9
ust. 1 pkt.a),
Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za
każdy dzień zwłoki.

2)

2.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekucji kar umownych poprzez ich potrącenie
z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego
w umowie,
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d) Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 6 dni,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

3.

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1lit. a-d, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie może nastąpić w terminie 10 dni od momentu powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia.

§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności
takiej zmiany.
§ 11
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY:

5

