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Umowa nr …………………. 

zawarta w dniu ………..2017 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Żeglugą Szczecińską Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie, adres: 71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 7, NIP: 

851-020-72-24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000292505, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000,00 zł,  

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Ireneusza Nowaka, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………... 

z siedzibą: ul. …………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………….             REGON: …………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

którego reprezentuje:  

1. …………………………………..……….  –  ………………………………… 

2. ………………………………………….... – …………………….……………  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na szczeciński gadżet miejski strony zawierają umowę 

o następującej treści. 

§1. 

1. Przez zawarcie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania i dostarczenia 2000 (słownie: dwóch tysięcy) sztuk gadżetu promującego Gminę 
Miasto Szczecin według projektu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

2. Termin wykonania umowy (podzielony na dwie partie): 
a)  200 szt.  na dzień  8 czerwca 2017 godz. 15.00. 
b) 1800 szt. na dzień 30 czerwca 2017 godz. 15.00. 

3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wykonane gadżety do sekretariatu Międzynarodowych 
Targów Szczecińskich Sp. z o.o. ul. Struga 6-8 70-777 Szczecin. 

4. Odbiór gadżetów zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony umowy. 
 

§2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 

eksploatacji do projektu gadżetu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, zwanego dalej 

„Utworem”, prawa te nie są obciążone prawami na rzecz innych osób, a Wykonawca jest 

uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiającego. 

2. Autorem Utworu jest : ……………………………………………… 
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3. Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez żadnych 

ograniczeń co do terytorium i czasu, wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, 

w tym wyłączne prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, wraz z 

prawem dokonywania zmian oraz prawem własności egzemplarzy do Utworu, na wszystkich 

polach eksploatacji w tym w zakresie prawa do utrwalania, zwielokrotniania, tłumaczenia, 

przystosowywania, dokonywania zmian w Utworze, produkcji gadżetu, rozpowszechniania, 

wystawiania, nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za 

pośrednictwem satelity, wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet 

oraz w innych sieciach komputerowych, dokonywania opracowań i dekompilacji, użyczenia 

lub najmu, komercyjnego wykorzystania, a także czerpania przez Zamawiającego wszelkich 

pożytków z elementów objętych tymi prawami teraz i w przyszłości. 

4. W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych w ust. 3, 

na pisemne żądanie Zleceniodawcy Strony zmienią Umowę w ten sposób, iż do niniejszej 

Umowy dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zależnych i pokrewnych 

do Utworu również na tym polu eksploatacji za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 (słownie: 

jeden) złotych plus VAT. 

 

§3. 

1. Maksymalna kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi 

…………………….…………………….. (słownie: ………………………… złotych) netto. Do wynagrodzenia 

zostanie doliczony podatek VAT w wysokości …. %, co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto 

…………………… (słownie: ……...……………  ……………………………….. złotych). 

2. Rozliczanie się stron będzie następowało częściami, tj. za każdą wykonaną prawidłowo partię 

gadżetów. Wynagrodzenie za daną partię gadżetów stanowić będzie iloczyn 

sztuk/egzemplarzy wykonanych gadżetów i ich cen jednostkowych. Ceny jednostkowe zostały 

określone w karcie zgłoszenia Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wyprodukowaniem gadżetów i ich 

dostarczeniem do miejsca wskazanego w § 1 ust. 3 umowy. 

4. Wynagrodzenie zawiera w sobie wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. 

5. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe. 

§4. 

1. Jeżeli dostarczone gadżety są wadliwe to według wyboru Zamawiającego albo Wykonawca 

nieodpłatnie wymieni wadliwy towar (cały nakład lub wadliwe egzemplarze) na wolny od 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż (7) siedem dni 

od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego albo Zamawiający zleci wykonanie 

zamówienia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 

odmówić zapłaty za wadliwą partię gadżetów. Do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 

przyjmuje się ceny jednostkowe wskazane w karcie zgłoszenia do konkursu Wykonawcy. 

Wezwanie Wykonawcy do wymiany wadliwego towaru nie wyłącza możliwości późniejszego 

zlecenia zastępczego gdy Wykonawca opóźnia się z wymianą albo jej odmawia. 

2. Jeżeli wady nie są istotne, strony mogą uzgodnić, że Zamawiający przyjmie towar po 

obniżonej cenie. 
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§5. 

1. Wykonawca udziela rocznej rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy, liczonej od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 

2. Gadżet wadliwy jest to gadżet wykonany niezgodnie z umową lub projektem gadżetu 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikają z nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może dochodzić uprawnień z rękojmi również po upływie rocznego terminu, 

jeżeli reklamował wadę przed jego upływem. 

5. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który 

zobowiązany jest usunąć wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 7 dni. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający ma prawo do zastępczego zlecenia ich 

usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§6. 

  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokości: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji partii zamówienia - 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad - 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego 

w płatności wynagrodzenia dłuższej niż 30 dni. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na 

piśmie, z podaniem uzasadnienia, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia podstawy do 

odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji 

partii zamówienia dłuższej niż 10 dni. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na piśmie, z 

podaniem uzasadnienia, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niedotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez 

prawa naliczania przez Wykonawcę kar umownych w sytuacjach określonych w art. 145 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Kary umowne mogą się kumulować. Zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych 

określonych w ust. 1 pkt. 1-3 również w przypadku odstąpienia od umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
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§7. 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach pod jednym dla każdej ze stron. 

4. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej część są: 

a) załącznik nr 1 - projekt gadżetu, 

b) załącznik nr 2 - karta zgłoszenia Wykonawcy. 

c) załącznik nr 3 -  Regulamin konkursu 

 

 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

Zamawiający Wykonawca 
 


