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Projekt "Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 6 
do regulaminu konkursu


ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY 



I.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie opracowanie pracy konkursowej poprzez wykonanie jednego egzemplarza mobilnej platformy prezentacyjnej i jednego egzemplarza stoiska targowego, na warunkach określonych w regulaminie konkursu i załącznikach do niego, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie i wybraną pracą konkursową.
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

     
II.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie/ach do dnia ........................................................................................................................................

III.
1. Termin wykonania umowy, o którym mowa w pkt II. uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do odbioru przedmiot umowy określony w pkt. I umowy.

2. W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynności odbioru wad, termin ich usunięcia 
i ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego odpowiednio do stwierdzonych wad, nie dłużej jednak niż 7 dni.

3. Usunięcie wad odbywa się na koszt Wykonawcy.

4. Przekroczenie wymaganego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.

5. W przypadku uzgodnienia wynagrodzenia częściowego  Strony w toku negocjacji uzgodnią zasady i tryb przeprowadzania odbiorów częściowych.  





IV.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu elementu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego jako termin realizacji zamówienia,
b) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, lub terminu, o którym mowa w § 3 ust.2,
c) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,

V.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku 
a) jeżeli Wykonawca dopuści się przekraczającego okres 1 miesiąc opóźnienia 
w realizacji zamówienia; 
b) jeżeli Wykonawca naruszy inne istotne postanowienia umowy Zamawiający może od umowy odstąpić po upływie 7 dni od wezwania Wykonawcy  do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń.  

2. Odstąpienie Zamawiającego od niniejszej umowy nie pozbawia go prawa do naliczenia kar umownych.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w pkt. IV nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej do zapłaty, a w przypadku gdy Zamawiający od umowy odstąpił – będzie dochodzona od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

VI.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad nie stwierdzonych w trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na przedmiot wolny od wad. Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji Wykonawcy na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 2 dni robocze, licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego  (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
W przypadku opóźnienia w dokonaniu wymiany przedmiotu wadliwego na wolny od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu na wymianę.    


VII.
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto …………zł (słownie:……………….) powiększone o należny podatek VAT w kwocie ........
zł (słownie: ................................... ), tj. wynagrodzenie łączne brutto w wysokości ………… zł (słownie:……………………).

	Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie umowy, i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usług objętych umową Wynagrodzenie obejmuje jednocześnie całkowitą należność Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na warunkach określonych regulaminem konkursu oraz niniejszą umową.  
	Wynagrodzenie płatne będzie w następujących wysokościach i terminach:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................


VIII.
1. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek: ………………………………….. 
w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Wyłączną podstawę wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy zawierający podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IX.
1. Z chwilą otrzymania wynagrodzenia za realizację niniejsze umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów jakie powstaną w związku z realizacją przez niego niniejszej umowy, na wszelkich polach eksploatacji, które są związane 
z działalnością statutową Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów poprzez:
	utrwalanie całości lub części na jakichkolwiek nośnikach danych,

wydawanie całości lub części drukiem, na nośniku elektronicznym i optycznym,
rozpowszechnianie całości lub części w sieciach komputerowych w tym w Internecie,
publiczne odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie całości lub części,
powielanie części lub całości,
zamieszczanie całości lub części w prasie, broszurach, folderach lub innych drukach,
wykorzystanie całości lub części dla celów przekazu radiowego i telewizyjnego,
rozpowszechnianie w całości lub części w celach reklamowych i promocyjnych,
wprowadzanie uaktualnień treści.

2. Wykonawca oświadcza, zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania 
o zachowaniu integralności przedmiotu umowy oraz wyrażania zgody na realizowanie autorskich praw zależnych.
3. Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione są  uprawnione do wprowadzania 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia skierowane do Zamawiającego z tytułu praw autorskich do wykonanego przedmiotu umowy.

X.
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy oraz odbiór przedmiotu umowy jest ………………………...
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy oraz przedstawienie przedmiotu umowy do odbioru jest .....................................................


XI.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.





….………………………… 					………………………………
  Zamawiający 				           	Wykonawca


