Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.N4.362.25.2021

WZÓR UMOWY
zawarta pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a
……………………………………………………………………………………………………
…..
ul…………………………..
………………………..
NIP ……………………….
REGON ……………….
KRS ……………………..
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………….
- ……………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
1.

2.

Przedmiotem umowy jest produkcja i przekazanie Zamawiającemu:
1) spotu video (z dźwiękiem),
wraz z jego wersją skróconą, promującego zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”
realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ).
§2
Termin realizacji umowy
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.
§3
Wartość umowy

1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na
kwotę:
netto

___________

zł

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
plus podatek 23% VAT
co łącznie stanowi kwotę brutto
2.

1.

2.
3.

___________
___________
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zł
zł

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
§4
Zasady rozliczeń i płatności
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za
datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na
rachunek Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko –
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający
informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania:
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
§5
Nadzór nad realizacją umowy

1.
2.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ……………
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………
§6
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (spotów, o
których mowa w § 1 ust.1),
2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na
korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie
tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw
zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1 następuje:
1) z chwilą odbioru utworów przez Zamawiającego w ramach (do nabycia praw nie
wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów, ani
dodatkowego oświadczenia twórcy w tym zakresie),
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
− użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób
trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
− utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
− zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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− wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
− wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania
całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
− nadawania za pośrednictwem satelity,
− reemisji,
− wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
− wykorzystania w utworach multimedialnych,
− wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych
i reklamy,
− wprowadzania zmian i skrótów,
− sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
− publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
− wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z
inwestycją,
− dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze,
− prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób
trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych
osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w
przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest
we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostaną utrwalone w
filmie promocyjnym na ich rozpowszechnianie.
5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym
albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do
przedmiotu umowy lub jej części, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z
koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z
zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód,
w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
§7
Kary
1.

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
pogwarancyjnym – 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 umowy;
3. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 które Zamawiający może nałożyć
na Wykonawcę, nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
4.

Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione
szkody.

5.

Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

6.

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo
potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.

7.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku + zobowiązań wynikających z
umowy.

§8
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W celu dokonania zmiany, strona wnioskująca składa drugiej stronie pisemny wniosek w
sprawie wraz z uzasadnieniem.

1.

2.

3.
4.

5.

§9
Dane osobowe
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do przetwarzania na
potrzeby niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
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konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy.
§ 10
Postanowienia ogólne
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy,
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na
osoby trzecie. Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie
postanowień umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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