Załącznik nr 2 do SIWZ
ZP/PN/3a/2017
Wzór umowy
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – na usługę pn. „Kompleksowe usługi graficzne na potrzeby Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 października 2017 roku”- została zawarta umowa
pomiędzy:
„Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul.
Rynek 13, 50-101 Wrocław, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000504742, NIP: 897-179-68-27, REGON: 022358693 kapitał zakładowy w wysokości: 29 127 000,00 złotych, reprezentowany przez:
1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………. z siedzibą ……………………………………, wpisaną do ……………………….. pod numerem KRS…………………….., NIP: …………………………….., REGON: ……………………….. kapitał zakładowy w wysokości:
………………………. złotych, reprezentowana przez:
1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………..
zwaną/ym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej łącznie Stronami lub odrębnie Stroną,
§ 1.
/Przedmiot umowy/
Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad i warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług graficznych.
§ 2.
/Obowiązki Wykonawcy/
1. Wykonawca oświadcza, że świadczenie usług objętych umową leży w zakresie jego działalności zawodowej
i w związku z powyższym zobowiązuje się wykonywać swoje zobowiązania określone umową ze starannością właściwą dla podmiotów zawodowo trudniących się taką działalnością.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi opracowanie projektów graficznych identyfikacji wizualnej na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia – stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy posiadanych materiałów (projektów) promocyjnych i brandingowych, niezbędnych do wykonywania zadań określonych w ust. 2.
4. Usługa, o której mowa w ust. 2, zostanie wykonana i przedstawiona przez Wykonawcę do odbioru przez
Zamawiającego do dnia 31.10.2017 roku.
5. Po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego usługa będzie aktualizowana na bieżąco, na podstawie informacji przekazywanych Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego.
§ 3.
/Obowiązki Zamawiającego/
1. Do obowiązków Zamawiającego należą w szczególności:
1) przekazywanie Wykonawcy z wyprzedzeniem informacji dotyczących wszelkich wydarzeń, problemów
i innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację umowy,
2) akceptowanie ustaleń związanych z realizacją umowy,
3) terminowe regulowanie płatności wynikających z niniejszej umowy,
4) współpraca przy realizacji zleconych przedsięwzięć.

2. Wykonawca nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
a wynikłe z przekazania przez Zamawiającego nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieścisłych informacji.
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§ 4.
/Odpowiedzialność/
Wykonawca zapewnia, że wszystkie usługi i wykonywane w ich ramach działania będą świadczone
z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez
Wykonawcę działalności.
W przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej”- żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej
strony za spowodowane tym faktyczne koszty własne - każda ze Stron pokryje te koszty we własnym zakresie. Za siłę wyższą uznaje się: wojnę, zamieszki, stan klęski żywiołowej.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w §2 ust. 4 , na Wykonawcę zostanie
nałożona kara umowna w wysokości 2 % od wynagrodzenia ustalonego w §5 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców, jak za swoje.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od
ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez jedną ze stron, druga strona ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, bez okresu wypowiedzenia.

§ 5.
/Wynagrodzenie/
1. Łączna wartość umowy nie przekroczy …………………………………………………. zł (słownie: złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn przepracowanych roboczogodzin, ukazanych
w raportach i ceny wskazanej w ust. 3.
3. Zgodnie ze złożoną ofertą, cena jednostkowa za roboczogodzinę pracy Wykonawcy wynosi ……………. netto
(………………………………………….złotych netto, tj. …………………………………………………………………. złotych brutto).
4. Cena roboczogodziny jest stała przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie.
5. Wynagrodzenie wykonawcy będzie obliczane i płatne za okres rozliczeniowy wynoszący jeden miesiąc.
Wykonawca na koniec każdego miesiąca wystawi fakturę VAT na podstawie zaakceptowanego zestawienia,
o którym mowa w ust. 6.
6. Na koniec okresu rozliczeniowego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego pisemnego raportu/zestawienia ze zrealizowanych w tym okresie zamówień, z wyszczególnieniem wypracowanych roboczogodzin dla każdej z wykonanych czynności wraz z plikami produkcyjnymi
wszystkich wykonanych i zaakceptowanych projektów.
7. Płatności realizowane przelewem na podstawie faktur VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w treści faktury. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu na rachunku Wykonawcy.
§ 6.
/Czas trwania umowy/
Strony ustalają, iż umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia jej podpisania, do dnia 31 października
2017 roku.
§ 7.
/Koordynatorzy/
1. Za kierowaniem działaniami, związanymi z wykonywaniem umowy, po stronie Zamawiającego odpowiedzialna/y będzie:
………………………………..
e-mail: …………………..
tel.: ……………………….
2. Za kierowaniem działaniami, związanymi z wykonywaniem umowy, po stronie Wykonawcy odpowiedzialny/a będzie:
………………………………..

e-mail: …………………..
tel.: ……………………….
§ 8.
/Informacje poufne/
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego, które Zamawiający przekazał Wykonawcy z zastrzeżeniem ich poufności. Nie dotyczy jednak sytuacji,
kiedy ujawnienie informacji wymagane jest na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Strony zobowiązują się do zachowania bezterminowo poufności, co do treści niniejszej umowy, jak również co do wszelkich innych informacji zebranych w trakcie jej realizacji, które Zamawiający opatrzył klauzulą poufności. Wykonawcę obowiązuje tajemnica handlowa, a powierzone mu hasła i kody dostępu traktowane są jako poufne.
3. Wykonawca może ujawnić sam fakt współpracy z Zamawiającym w celach marketingowych.
§ 9.
/Prawa autorskie/
1. Wszelkie utwory powstałe podczas wykonywania umowy stanowią utwory w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, zwane dalej „utworami”, do których majątkowe prawa autorskie oraz prawa
osobiste przysługiwać będą Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych utworów, o których mowa w
§ 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, z chwilą przekazania utworów Zamawiający, całość autorskich praw majątkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji,
w szczególności:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów lub ich elementów:
a) bezpośrednie lub pośrednie, w części lub w całości - wytwarzanie i reprodukowanie egzemplarzy
utworów lub ich elementów, w każdej technice, a w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzanie do pamięci komputera /input/ jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową /czasową/ postacią pojawiającej się np. w
pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub
czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania
umowy, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się z elementami utworów w sposób bezpośredni lub pośredni - przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia np. rzutnika, komputera, magnetowidu, poprzez skanowanie lub
przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym) włącznie z czynnościami
przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarza dowolnego elementu utworów w zakresie obrotu
oryginałami albo egzemplarzami, na których elementy utworów utrwalono,
b) bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych czy reklamowych czy indywidualnych, we wszelkiego typu i rodzaju
materiałach promocyjnych, w szczególności w filmach szerokoekranowych, w technice VHS /video,
w filmach telewizyjnych, wideogramach, fonogramach, katalogach, w formie cyfrowej – na CD, DVD,
Blue-ray Disc (BD), HD DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej w publikacjach wszelkiego typu, w
szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach
prasowych poświęconych Zamawiającemu.
2) w zakresie rozpowszechniania utworów lub ich elementów w sposób inny niż określony w ust. 3 pkt 1
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych:
a) wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów lub ich elementów, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową) postacią pojawiającą się np.
w pamięci RAM,
c) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu,
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d) wykorzystanie w utworach multimedialnych.
Wykonawca oświadcza, iż w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych
w wyniku wykonania przedmiotu umowy, przysługiwać mu będą prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi utworami).
Z dniem dokonania poszczególnych miesięcznych płatność na konto Wykonawcy, autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w danym miesiącu, przechodzą na Zamawiającego.
Zamawiający po otrzymaniu autorskich praw majątkowych, będzie miał pełną swobodę w sposobie korzystania z utworów lub ich elementów, w szczególności Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany
do nieodpłatnego lub odpłatnego ich rozpowszechniania.
Zamawiający w zakresie przeniesionych autorskich praw majątkowych, zezwala również na wykonywanie
zależnych praw autorskich i praw pokrewnych, w tym w szczególności na dokonywanie bez konieczności
uzyskania jakichkolwiek dalszych zgód wszelkich zmian w utworach lub ich elementach.
Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, wliczone
jest w wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1.
§ 10.
/Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy/
Zamawiający może rozwiązać Umowę lub odstąpić od Umowy, w części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową.
2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne lub ogłoszono jego upadłość.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis
wykonanych usług do dnia odstąpienia od Umowy;
2) Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona zgodnie z kwotami jednostkowymi brutto, określonymi w Ofercie i na podstawie zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy;
Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
Zamawiający może rozwiązać umowę lub od niej odstąpić w sytuacjach wskazanych w art. 145 oraz 145a
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony ponadto, według własnego wyboru,
do odstąpienia od Umowy albo powierzenia wykonywanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§ 11.
/Zmiany umowy/
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie p isemnego aneksu – pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, ok oliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1) zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy (rozumiana, jako wykonanie Umowy w innych
terminach, niż zostało to przewidziane postanowieniami Umowy lub przedłużenie terminów
wykonania Umowy) może być dokonana w szczególności w sytuacji:
a) zmiany terminu TWG2017,
b) wystąpienia siły wyższej,

c) przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
d) wstrzymania
wykonania
przedmiotu
Umowy
przez
Zamawiającego
–
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
e) pozostałych zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego,
2) zmiana wysokości wynagrodzenia:
a) w sytuacji zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli
nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert – Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych
dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego –
dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiot Umowy, której w dniu zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano,
b) zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia okoliczności wskazanych
w pkt 1 lit. d – Wykonawca będzie uprawniony do żądania pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych dodatkowych kosztów w związku z nieterminową realizacją umowy z wyłączeniem zysku,
3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w trakcie realizacji Umowy,
4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust. 2 s ytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian
nieistotnych, a w szczególności nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas w yboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby
wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do
wyboru innej oferty niż pierwotnie.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od żadnej ze Stron oraz nieprzewidzianych przez Strony, a także w przypadku odwołania lub istotnej zmiany charakteru Imprez przez jej organizatora bądź w wykonaniu żądania właściwych organów, w tym terminu, scenariusza, przewidywanej liczebności uczestników, Zamawiający może, według własnego wyboru, cofnąć albo zmienić w tym zakresie
warunki Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni przed Imprezą. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się w każdym wypadku otrzymania informacji o zmianie podjąć wszelkie możliwe starania, by koszty związane z przygotowaniem do świadczenia usług objętych przedmiotem
Umowy nie powstały wcześniej, niż na 14 (czternaście) dni przed terminem Imprez. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym w umówionym terminie.
5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana osób do kontaktów,
2) zmiana danych adresowych stron Umowy.
6. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu,
a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
§ 12.
/Postanowienia końcowe/
1. Strony ustalają, że w przypadku sporów powstałych na tle realizacji umowy dążyć będą do polubownego
ich rozwiązania. W wypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sprawy w powyższy sposób, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony nie są uprawnione do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu umowy na osoby trzecie bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
3. W razie gdyby którekolwiek z postanowień umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy
pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne

postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk
w umowie.
4. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeksu Cywilnego i innych aktów powszechnie obowiązujących.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

