Załącznik nr 2 do Zaproszenia

UMOWA nr ………./bzu/DKM/2019
zawarta w dniu …………. w Warszawie pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.),
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ul. Pańskiej 81/83, NIP: 526-25-01-444, REGON
017181095, reprezentowaną przez:
………………………….., działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ……. z dnia …… r., którego
kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz
………………………….., działającą na podstawie pełnomocnictwa nr …… z dnia …….. r., którego
kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy,
zwanymi w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PARP”
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
łącznie zwanych „Stronami”, a z osobna „Stroną”.
Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programów Operacyjnych: Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020, Inteligentny Rozwój (PO IR)
2014-2020, Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania bazy zdjęć realizowanych oraz zakończonych projektów
beneficjentów działań PARP, a także przygotowanie opisów tych projektów w języku polskim
i angielskim. Zamawiający wskaże Wykonawcy 75 projektów realizowanych w całej Polsce - w tym
około 10 projektów infrastrukturalnych - dla których Wykonawca dostarczy po minimum 10 zdjęć.
2. Przedmiot umowy zostanie określony zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia” (dalej: „SOPZ”), stanowiącym załącznik nr 4 do umowy oraz na
warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 5 do umowy.
§2
Termin realizacji
Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie trwała od dnia wejścia w życie umowy,
ale nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2019 r., do dnia 30 listopada 2019 r.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca będzie realizował umowę z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz
zgodnie z jej postanowieniami i obowiązującym prawem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy ścisłej współpracy z Zamawiającym
i zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w wykonaniu
umowy, w tym w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
3. Wykonawca nie będzie wykorzystywał prowadzonych w ramach umowy działań do promowania
własnej firmy w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo
lub nazwy w materiałach lub miejscach realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonywanych zadań, na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez
Zamawiającego, w trakcie wykonywania umowy.
5. Odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Strony będą dokonywać częściowo, na
podstawie protokołów odbioru w następujących terminach:
1) na koniec maja 2019 r.,
2) na koniec września 2019 r.,
3) na koniec listopada 2019 r.
Wzór protokołu odbioru Zamawiający przekaże przed dokonaniem odbioru danej części przedmiotu
umowy.
6. Odbiorowi w terminach, o których mowa w ust. 5, podlegać będzie kompletna dokumentacja
zdjęciowo-opisowa każdego z projektów wskazanych przez Zamawiającego.
7. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej oraz
telefonicznie.
8. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kontakt za pomocą wskazanych w ust. 7 narzędzi nie będzie
wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany (o ile uzna to za konieczne Zamawiający) do
osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia dalszego przebiegu
współpracy np. zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, dokumenty, logotypy i wizualizacje będące w jego
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.
2. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu
informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1. Zamawiający będzie także współpracował z beneficjentami, jeśli Wykonawca
zgłosi taką konieczność.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
nieprzekraczającej ……….. (słownie: ………………) złotych brutto, w tym wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6.
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym należne i prawidłowo określone przez Wykonawcę stawki podatków, cła,
opłaty oraz inne obciążenia, jakie mogą zostać nałożone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca oświadcza, iż z tytułu wskazanej wartości wynagrodzenia nie będzie zgłaszał wobec
Zamawiającego żadnych roszczeń w trakcie obowiązywania umowy ani później.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w częściach, każdorazowo po podpisaniu
przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5, i będzie stanowiło iloczyn odebranej
kompletnej dokumentacji zdjęciowo-opisowej każdego z projektów oraz ceny jednostkowej
przedstawionej w ofercie Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (pod pojęciem „prawidłowo”
Zamawiający rozumie zawarcie wszystkich elementów faktury wymaganych przez obowiązujące
przepisy prawa w tym zakresie).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania maksymalnej wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Wykonawca nie
będzie dochodził względem Zamawiającego roszczeń za niewykorzystaną przez Zamawiającego
maksymalną kwotę zobowiązania, w szczególności roszczenia o zapłatę lub odszkodowanie, w tym
za utracone korzyści.
6. Na fakturach Wykonawca wskaże wartość autorskich praw majątkowych nabytych przez
Zamawiającego i oznaczenie utworu, w przypadku wytworzenia przez Wykonawcę utworu, zgodnie
z § 6 ust. 2.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
8. Faktury będą wystawione na:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
NIP: 526-25-01-444.
9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 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 naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich, wzorów użytkowych lub
przemysłowych oraz dóbr osobistych,
2) 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,
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3) 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. Wszystkie wytworzone w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, utwory w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą podpisania protokołu odbioru,
przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do tych utworów
w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na terytorium Polski
i poza jej granicami, na polach eksploatacji, obejmujących:
1) utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
2) digitalizację, wprowadzenie do pamięci komputera,
3) sporządzenie wydruku komputerowego,
4) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
wprowadzenie do obrotu,
5) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wystawianie lub
prezentowanie w dowolny sposób, powoływanie się i przytaczanie,
6) wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci
RAM,
7) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio –
wizualnych i komputerowych,
8) dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu,
w oryginalnej wersji językowej i w tłumaczeniu na inne języki, wraz z prawem do dokonywania
opracowań i zmian, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający przejmuje na własność nośniki,
na których utrwalono utwory składające się na przedmiot umowy.
4. Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, Zamawiający upoważniony jest do korzystania
z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, wyłącznie w celu związanym z wykonaniem
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób
trzecich, 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.
§7
Poufność informacji
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych, w tym danych osobowych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez
względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
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2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego od
osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego
o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji
działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty,
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron lub
odstąpienia od niej, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane
w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych,
obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu do momentu utraty przez
te informacje charakteru Informacji Poufnych.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
2) w przypadku nienależytego zrealizowania zadań wskazanych w SOPZ, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3;
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3) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, za każdy
dzień opóźnienia;
4) w przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim
jakichkolwiek danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym Informacji Poufnych,
a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy – w wysokości
10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Kary umowne naliczane mogą być maksymalnie do
wysokości 25% kwoty wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1.
3. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
4. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni na rachunek określony
w wystawionej przez Zamawiającego nocie obciążeniowej. Termin zapłaty liczony będzie od dnia
doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. Doręczenie może odbyć się
za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej
(skan podpisanej noty), na adresy wskazane w § 11 ust. 1. W przypadku braku płatności,
Zamawiający dokona potrącenia należności z płatności na rzecz Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także w przypadkach, dla których nie
zastrzeżono kar umownych.
§9
Kontrole
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie sposobu realizacji niniejszej umowy.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być realizowana przez Zamawiającego, osoby lub podmioty,
którym Zamawiający zleci dokonanie kontroli lub przez inne uprawnione podmioty.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym osobom lub podmiotom uprawnionym do
kontroli, o których mowa w ust. 2, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją
umowy.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być realizowana w siedzibie Wykonawcy oraz miejscu
realizacji umowy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do dnia
31 grudnia 2020 roku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
umowy w terminie wskazanym w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązuje zastosować się do zaleceń Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż
10 dni lub zaprzestał realizacji umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 10 dni –
w każdym czasie do dnia upływu terminu określonego w § 2;
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2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i nie
zmienia sposobu wykonania przedmiotu umowy mimo wezwania go do tego przez
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 5 dni od bezskutecznego
upływu terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w części:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał
opis części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem
oceny pod względem możliwości zaakceptowania tej części przedmiotu umowy oraz odbioru
przez Zamawiającego;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie do części
przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę i odebranej przez Zamawiającego, o ile
wykonana część przedmiotu umowy będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze
i będzie mogła być wykorzystana ze względu na cel umowy.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych
w umowie.
§ 11
Zarządzanie realizacją umowy
1. Osoby odpowiedzialne za realizację i odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:
a) ze strony Zamawiającego: Pana/ią ………………………., tel.: (22) ….…………., e-mail:
........................, adres: ………………….
b) ze strony Wykonawcy: Pana/ią ………………, tel.: ……………, e-mail: ......................, adres:
………………..
2. W terminie 2 dni od podpisania umowy Strony przekażą sobie wzajemnie informacje dotyczącą osób
odpowiedzialnych za bieżące kontakty pomiędzy Stronami oraz ich adresy do korespondencji email,
numer/y telefonów, numer/y faksów.
3. W przypadku zmiany osoby, danych adresowych lub kontaktowych strona jest zobowiązana do
pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
§ 12
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 11 ust. 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy:
1) wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 stanie się niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności związane będzie
z utrudnieniami we współpracy ze strony beneficjentów poszczególnych projektów w zakresie
wskazanym w SOPZ, dla których Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację
zdjęciowo-opisową;
2) konieczne będzie wskazanie przez Zamawiającego innych projektów, dla których Wykonawca
będzie zobowiązany wykonać dokumentację zdjęciowo-opisową w sytuacji, gdy realizacja
zakresu przedmiotu umowy w odniesieniu do pierwotnie wskazanych projektów nie będzie
możliwa z powodu braku współpracy ze strony beneficjentów tych projektów, a wykonanie
zakresu przedmiotu umowy dla nowych projektów nie będzie możliwe w pierwotnym terminie.
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Celem uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wskazuje, że przekroczenie terminu realizacji umowy
w przypadkach opisanych w pkt 1) i 2) nie skutkuje naliczeniem z tego tytułu kary umownej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zwiększeniu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby projektów, dla których Wykonawca wykona
i dostarczy zdjęcia i dokumentację opisową, niż wskazana liczba w § 1 ust. 1, z jednoczesnym
zwiększeniem wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez
zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawy
z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1191 ze zm.).
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających
z umowy na osoby trzecie.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – kopia pełnomocnictwa nr ……. z dnia ……….. r.
2) Załącznik nr 2 – kopia pełnomocnictwa nr ………. z dnia ……….. r.
3) Załącznik nr 3 – odpis z CEIDG/KRS/pełnomocnictwo
4) Załącznik nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
5) Załącznik nr 5 – oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

8

