
Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2017 

 

Wzór umowy 

Umowa nr ___________ 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi; 34-222 Zawoja 1403 

NIP - 552 171 36 27, REGON - 122 462192 

reprezentowanym przez: 

dra Tomasza Pasierbka – Dyrektora Parku, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w 
____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w ___________________ ___ pod numerem ______________________ 

NIP _________________________________________, REGON 
___________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

p. _______________________________________ zam. w 
____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON 
___________________________________________ 

działającą/ym osobiście  



zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

lub  

(w przypadku konsorcjum osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: 

1)  p. _______________________________________ zam. w 
____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON 
___________________________________________ 

2)  p. _______________________________________ zam. w 
____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON 
___________________________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Opracowanie, druk i 
dostawa biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego” nr ZP-3/2017 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego („Postępowanie”), na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej 
treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  

Projekt, druk i dostawa biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Projekt, druk i dostawa biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego 

Bilet wstępu: 

Projekt biletów wstępu (7 wzorów) na szlaki  – 120 000 szt (6 wzorów – po 17000 szt; 1 wzór – 

18000 szt) 



Bilety należy wykonać w formie pocztówek, gdzie na awersie będzie zdjęcie i logo BgPN, a na 

rewersie ramki (3 ramki, w tym jedna z numerem, a dwie puste nadrukowane z przeznaczeniem 

na datownik i cenę) oraz dane adresowe BgPN. 

Dane techniczne: 

Papier: karton 250 g/m2 

Druk: 4 kolory + 1kolor 

Uszlachetnianie: foliowanie (folia błysk), 

Format pocztówki 148 x 105 mm 

Wszystkie bilety numerowane od 00001 do 120 000 szt. 

Pakowane w porządku numerycznym po 200 szt. 

 

Tematyka fotografii  (wstępny projekt zawartości)  

Nr 

wzoru  

Fotografia Temat 

1 1 Zdjęcie niedźwiedzia z obszaru  beskidzkiego 

2 1 Zdjęcia głuszca z  obszaru beskidzkiego  

3 1 Wilk z  obszaru beskidzkiego  

4 1 Jeleń z  obszaru beskidzkiego  

5 1 Sasanka alpejska lub zawilec narcyzowy z Babiej Góry 

6 1 Krajobraz Widok z Babiej Góry od strony południowej 

7. 1 Krajobraz Widok z Babiej Góry od strony północnej 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Całość realizacji zamówienia 
musi być bezwzględnie konsultowana z przedstawicielami Zamawiającego, w tym konieczna jest 
przynajmniej jedna wizyta Wykonawcy u Zamawiającego, w jego siedzibie.    

4. Wykonawca przekaże także Zamawiającemu projekt finalny  wydawnictw w postaci cyfrowych 
plików pdf  na płycie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania fotografii wykorzystanych na biletach  we własnym 
zakresie, przy czym wszystkie fotografie muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, a 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
do fotografii   wykorzystanymi w biletach wstępu stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

6. Wykonawca w  terminie  co najmniej  10 dni  roboczych przed przystąpieniem  do  druku publikacji 
przekaże Zamawiającemu do akceptacji (pocztówkę - ostateczny wydruk) po jednym egzemplarzu 
z każdego wzoru. Druk możliwy jest jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
zgłosi uwagi lub dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia projektu. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego. 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy do dnia 29 września 2017r. 
 



§ 3 

Majątkowe prawa autorskie 

1. Jeżeli w wyniku realizacji przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z chwilą przyjęcia (podpisania protokołu 

odbioru) tego utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworu i jego części, w pełnym zakresie na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami,  

w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego  

i cyfrowego na dowolnych nośnikach, 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci cyfrowej w szczególności w ramach 

systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika, 

c) wprowadzanie utworu do obrotu - oryginału albo egzemplarzy, 

d) rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawianie, wyświetlanie, 

przesyłanie  

za pomocą poczty elektronicznej a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób,  

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

tym  

w sieci Internet i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie  

i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, 

e) wykorzystanie w celach związanych ze statutową działalnością Zamawiającego.  

f) korzystanie z utworu poprzez włączanie ich do innych utworów. 

2. W zakresie i na zasadach wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego  

w pełnym zakresie prawo do wykonywania oraz prawo do zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych do utworu i jego części. 

3. Przeniesienie praw, o którym w ust. 1 i 2 powyżej będzie następować bez ograniczeń 

czasowych 

i terytorialnych. 

4. Wykonawca rezygnuje z prawa do otrzymania egzemplarza autorskiego utworu. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu przez 

Zamawiającego na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których je utrwalono. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania i niepodnoszenia wobec 

Zamawiającego roszczeń związanych z następującymi, przysługującymi mu autorskimi 

prawami osobistymi do utworu: 

a) prawem do oznaczenia autorstwa – Zamawiający będzie miał swobodę w 

decydowaniu  

czy oznaczy autorstwo, 



b) prawem do integralności – Zamawiający będzie miał swobodę do dokonywania 

wszelkich zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody od 

Wykonawcy, 

c) prawem do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności – 

Zamawiający będzie miał swobodę w decydowania o pierwszym udostępnieniu 

publiczności. 
§ 4 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe określone na podstawie Oferty na kwotę ______________ zł brutto,  Kwota 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu 

Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).  

2. Kwota o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności koszty dojazdu, druku, przeniesienie 

autorskich praw majątkowych,  koszty osobowe. 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4, płatne będzie po odbiorze całości przedmiotu 
zamówienia, na podstawie faktury.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
będzie podpisany bez uwag protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie 
zamówienia. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za 
dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy. 

6. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka 
konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
członków konsorcjum.  

§ 6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 

rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 umowy. 



2. W razie opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2  w % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które 
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 
umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych. 

4. W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług określonych niniejszą 
umową – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4  ust. 1 umowy, za 
każdy  przypadek  nienależytego wykonania. 

5. Za opóźnienie wprowadzonych uwag w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
określonego w paragrafie § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 
następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterki. 

6. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 
nienależytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie zaprzestanie 
naruszeń. Takie odstąpienie od umowy nie będzie skutkować powstaniem jakichkolwiek 
roszczeń po stronie Wykonawcy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy  

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem 
nieważności w   formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji 
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta nie może spowodować 
wydłużenia terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji gdy 
potrzeba taka wynikła z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – np. konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień lub opóźnienie w akceptacji projektu. 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 


