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pomiędzy:
Gminą Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568 15 40 236, REGON 130377907
reprezentowaną przez:
Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Pułtusk, przy kontrasygnacie Teresy Turek Skarbnika Miasta Pułtusk
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym"

a
Panem Markiem Pursa, Sowia Wola, ul. Szkolna 75, 05-152 Czosnów, PESEL: 8011303593
zwany dalej „Wykonawcą",
Niniejsza umowa zostaje zwarta na podstawie art. 2. ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Oz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie i dostarczenie tablic edukacyjnych wraz z montażem
zwanych dalej przedmiotem umowy:
1)
2)
3)
4)
4)

liczba tablic - 7 sztuk,
wymiary - 60 x 70 cm,
technologia wykonania - odlew,
rodzaj materiału - mosiądz,
każda tablica ma posiadać elementy umożliwiające mocowanie
w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby nieuprawnione.
§ 2.
Wykonanie umowy

do podłoża

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu najwyższej
staranności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i normami
technicznymi.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy, osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części
umowy do momentu odstąpienia od umowy.
§ 3.
Obowiązki stron
1. Przedmiot umowy musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
( wstępnym projektem).
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2. Przed wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przygotować
projekt z uwzględnieniem elementów graficznych oraz przedstawić je Zamawiającemu do
akceptacji.
3. Zamówiony przedmiot umowy musi być taki sam jak zatwierdzony wcześniej przez
Zamawiającego projekt.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego i dokona jego montażu.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po stwierdzeniu zgodności
dostarczonego przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego.
§ 4.
Termin realizacji umowy
1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 30 maja 2022. r
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia poprzez podpisanie protokołu
odbioru albo zgłosi uwagi do dostawy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przedmiotu
zamówienia do czasu dokonania odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych
w ust. 2.
§ 5.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym.
2. Z tytułu wykonania zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości. 84 000,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) brutto.
3. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata należności za przedmiot umowy wskazany w § 1
niniejszej umowy zostanie zapłacona Wykonawcy przez Zamawiającego w dwóch
transzach.
Pierwsza transza w kwocie nie więcej niż 40% wartości tj. 33 600,00 zł (słownie:
trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) po wykonaniu i akceptacji przez Zamawiającego:
- projektów graficznych tablic w skali 1: 1
- wykonaniu modeli płaskorzeźb do wykonania odlewu w brązie
Druga transza w kwocie 50 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych)
po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego:
- odlewu w mosiądzu krzemowym
- wykonanie cyzelerki
- patynowanie odlewów
- transport płaskorzeźb do miejsca montażu
- montażu wszystkich tablic w sposób trwały w miejscu przeznaczenia
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury.
5. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN.
6. Warunkiem dokonania płatności będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia na podstawie protokołu odbioru.
7. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 6.
Kary umowne
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy,
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2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień
opóźnienia, licząc od umownego terminu realizacji umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w§ 5 ust 2 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. Obok kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§ 7.

Kontakty
Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
- z ramienia Zamawiającego: Marian Lisiecki tel.23 306 72 74,
- z ramienia Wykonawcy: Marek Pursa tel. 662 079 556.
§ 8.

Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
oraz że może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi ściśle odpowiadać cechom i parametrom
określonym w zapytaniu ofertowym oraz umowie, posiadać określone przez
Zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości.
3. Produkt nie może ulegać trwałym zniekształceniom, nie może ulegać zniszczeniu przy
zwykłym korzystaniu. Nie mogą występować zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne
uszkodzenia produktu widoczne gołym okiem. Graficzne elementy produktu nie mogą
ścierać się, rozmazywać lub zmieniać kolorów np. podczas panujących warunków
atmosferycznych.
4. Sposób wykonania i użyte materiały nie mogą wywoływać wątpliwości co do jakości
produktu.
5. Ustala się następujący okres gwarancji - 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje wszelkie możliwe wady
i uszkodzenia tablicy (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych przez Zamawiającego).
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny
od wad nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia takiej konieczności.
7. W przypadku opóźnień Wykonawcy, w okresie gwarancji, w usunięciu wad,
przekraczających 7 dni, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad, osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
8. Gwarancja o której mowa w ust. 4, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi.
9. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości obiektu, o której
Wykonawca zapewnił Zamawiającego
§9
Prawa autorskie
1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez
dodatkowych opłat bezwarunkowo, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie
(wraz z wyłącznym prawem do wykonania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich) autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na niżej wymienionych
polach eksploatacji:
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, przy uzyciu
każdej możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką
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drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub inną.
2) W zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż
określony w pkt.1 wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw
zależnych do Przedmiotu umowy,
3) W zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami , na których projekt
utrwalono, w tym do użyczania,
4) Wykorzystanie przedmiotu umowy w celu udzielenia zamówienia publicznego
na roboty dotyczące realizacji i wykorzystania w celu innych projektów
dotyczących przedmiotowego zadania,
5) Bezterminowe wykorzystanie projektu oraz możliwością wprowadzenia
nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami,
6) Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
7) Wprowadzenie do pamięci komputera,
8) Udostępnianie wykonawcą robót, w tym także kopii,
9) Wykorzystanie w zakresie koniecznym, dla prawidłowej eksploatacji utworu
w jednostce Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie.
2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono przedmiot umowy, które przekaże
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 1 może
następować w całości, części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych
podmiotów, w tym jako części dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub
innych modyfikacji.
4. Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu
umowy, o którym mowa w §1 na polach eksploatacji, odpowiednio z chwilą przekazania
przez Wykonawcę dokumentacji i jej odebrania przez Zamawiającego wraz z prawem do
wielokrotnego wykorzystania projektu.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy
zostało uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w §2 ust. 1.
6. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego
i w projektach wykonawczych, o ile będą one spowodowane oczywista koniecznością
a Wykonawca nie będzie miał słusznej podstawy, aby im się sprzeciwić.
7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do zmawiającego
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem
dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
1) Przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki
powyższych zdarzeń,
2) W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wystąpi
do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oaz ewentualnym
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,
3) Poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń
majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
a.Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego,
przejście tych praw nastąpi z chwilą odstąpienia.

4

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
6. Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część jest oferta Wykonawcy.
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