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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

nr OGN/02/03.03.02/2018 
 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w Andrychowie w dniu…………………….. r. pomiędzy: 

 

KZWM OGNICHRON S.A. z siedzibą w Andrychowie (kod pocztowy: 34-120) przy ulicy 

Krakowskiej 83c, telefon (33) 875 10 70, KRS 0000084681, REGON 070909888, NIP 551-20-57-

431, zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, w imieniu, którego działają: 
 

1. Grzegorz Tomiak – Prezes Zarządu,  
2. Paweł Wojewodzic – Wiceprezes Zarządu,  
a 

…………………………………………………………….…... z siedzibą w ………………………… , 
 
adres …………………………………………… ....................................................................................... 
 
KRS .................................. , REGON ................................. , NIP ........................................................... 
 
w imieniu którego działają:  
1. .............................................................................  
2. .............................................................................  
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,  
o treści następującej: 

 

§ 1  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu udziału  

w międzynarodowych targach PLMA 2018 World of Private Label w charakterze wystawcy firm 

KZWM OGNIOCHRON S.A. w ramach projektu „Umiędzynarodowienie działalności KZWM 

OGNIOCHRON S.A. poprzez wdrożenie strategii działalności międzynarodowej 

przedsiębiorstwa.” nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17, przez Wykonawcę, zwanej dalej usługą, 

zgodnie z jego ofertą złożoną w przeprowadzonym przez Zamawiającego zapytaniu ofertowym (nr 

OGN/02/03.03.02/2018) oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy, tożsamym z załącznikiem nr 1 do SIWZ przedmiotowego postępowania.  
2. Usługa zrealizowana będzie w ramach złożonego wniosku na dofinansowanie projektu 

„Umiędzynarodowienie działalności KZWM OGNIOCHRON S.A. poprzez wdrożenie strategii 

działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.” nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza 

Małopolska, Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. 

 

 

§ 2 

Usługa zostanie zrealizowana w terminie od 07.05.2018 do 31.05.2018
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§ 3  
1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania udziału w międzynarodowych targach PLMA 

2018 World of Private Label w charakterze wystawcy firm KZWM OGNIOCHRON S.A.  
  

§ 4 

1. Wartość  całkowita  umowy  zgodnie  z  formularzem  ofertowym  Wykonawcy  w  przypadku  
uczestnictwa ….….. osób wynosi ……………………. zł brutto, 

(słownie:……………………………………..……………………………………………brutto)   
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
 

umowy proporcjonalnie do zakresu zrealizowanej usługi w szczególności liczby osób, 

powierzchni targowej, liczby dni itp. faktycznie zrealizowanej podczas targów, zgodnie z zapisem 

z § 5 ust.1 niniejszej umowy. 
 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa powyżej, będzie płatne na podstawie częściowych 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po zrealizowaniu poszczególnych części umowy.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowania na wniosek Wykonawcy w wysokości nie 

przekraczającej 30% umowy. Końcowa płatność dokonana będzie po kompletnym wykonaniu 

przedmiotu usługi, w terminie 14 dni liczonych od dnia wystawienia faktury. Podstawą 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

bezusterkowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT. 

 

§ 5  
1. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji. 
 
2. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego, co do stwierdzonych uchybień w 

związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca podejmie natychmiastowe działania, na 

swój koszt i ryzyko, mające wyeliminować stwierdzone braki lub wady, pod rygorem odstąpienia 

od umowy z winy Wykonawcy. 
 
3. Czynności zmierzające do usunięcia uchybień, o których jest mowa w ust. 2 powinny być 

dokonane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od daty złożenia reklamacji 

przez Zamawiającego.  
4. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na reklamacje składane przez Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy.  
5. Reklamacje będą składane ustnie przez przedstawiciela Zamawiającego do przedstawicieli 

Wykonawcy, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innego 

środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

§ 6  
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia, jak  

i w przypadku  opóźnienia w  usunięciu  uchybień wskazanych  w  reklamacji Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do: 
a) naliczenia kary umownej za opóźnienie w wykonaniu całości lub części przedmiotu zamówienia  

w wysokości 2% całkowitej wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
 

b) naliczenia kary umownej za nieprawidłowe wykonanie części przedmiotu zamówienia w 

wysokości 50% wartości nieprawidłowo wykonanej części zamówienia 
 

c) odstąpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% całkowitej 

wartości umowy brutto. 
 

d) w przypadku Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował spełnienie warunków 

realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zatrudnienie dwóch osób w oparciu o umowę  

o prace w wymiarze pełnego etatu, stwierdzenie braku zadeklarowanego zatrudnienia będzie 
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skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości 

umowy. 
 
2. Naliczenie kar umownych wskazanych w umowie nie ogranicza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie od 

Wykonawcy na drodze sądowej do pełnej wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

 

§ 7  
1. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji 

prac objętych umową, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez 

niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą narusza praw 

przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich, wzorów użytkowych 

lub przemysłowych oraz dóbr osobistych, 
 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się, a także uzyska od 

tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz na 

wprowadzenie zmian bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby 

przysługiwać autorskie prawa osobiste, 
 

c) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi 

w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na 

polach eksploatacji określonych w ust. 2. 

 
 
2. O ile w ramach umowy zostanie wytworzony utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, z dniem wytworzenia utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania z nich 
 

i rozporządzania nimi, przez czas nieoznaczony na terytorium Polski i poza jej granicami, z 

zastrzeżeniem §9 ust. 4, na polach eksploatacji, obejmujących:  
a) utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),  
b) digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera,  
c) sporządzenie wydruku komputerowego,  
d) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci 

elektronicznej, wprowadzenie do obrotu,  
e) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wystawianie 

lub prezentowanie w dowolny sposób, powoływanie się i przytaczanie,  
f) wprowadzanie  w  całości  lub  części  do  sieci  komputerowej  Internet  w  sposób 

 
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z 

utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu 

na języki obce, 
 

g) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio – 

wizualnych i komputerowych,  
h) dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu. 

  
3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw, o których mowa w ust. 2 i 3 na 

rzecz Zamawiającego przez podmioty trzecie. 
 
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający przejmuje na własność 

nośniki, na których utrwalono utwory składające się na przedmiot umowy.  
6. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich,    nieuprawnionego    wykorzystania    wzoru   użytkowego    lub    przemysłowego, 
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spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji prac objętych umową lub dysponowania przez 

Zamawiającego  utworami,  a  w  przypadku  skierowania  z  tego  tytułu  roszczeń  przeciwko 

Zamawiającemu,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  całkowitego  zaspokojenia  roszczeń  osób 

trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu 

i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści, oraz 

do podjęcia stosownej obrony Zamawiającego na własny koszt. 

 

§ 8 

1. Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  lub  innym  uprawnionym  podmiotom,  na  podstawie 
 

odrębnych przepisów lub upoważnień, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z 

wykonywaniem niniejszej umowy. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej umowy. 
 
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej 

informacji o stanie realizacji umowy w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

 

§ 9  
1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy 
 

nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu, w tym w zakresie 

terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu przedsięwzięcia, inne jeśli ich wprowadzenie 

jest istotne dla prawidłowej realizacji projektu. 
 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest 

zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020.”pkt. 6.5.2 ppkt. 22. 

 

§ 10  
1. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy o usługach turystycznych oraz Ustawy prawo autorskie.  
3. Integralną część umowy stanowią:  

a) wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy,  
b) opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1SIWZ/Zapytania ofertowego  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki:  
1. ……………………………………………….  
2. ……………………………………………….  
3. ………………………………………………. 
 
 


