UMOWA na realizację filmu dokumentalnego
zawarta w dniu ….....…… 2019 roku w Katowicach pomiędzy:
Flukar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13, 40-007 Katowice;
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS
0000388847; REGON 180706507; NIP 6842623029;
zwaną dalej „ZAMAWIAJACYM”, którą reprezentuje:
…………………………………- ……………………………..
a
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. NIP: ……………….. , REGON:
………………………KRS: …..................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:
.........................................................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające
na produkcji filmu dokumentalnego projektu LIFE EMU NEW - LIFE 14 ENV/PL/000370
pn. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych
modyfikowanych
nanostrukturami
z
polimerów
odpadowych
finansowanego
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego
LIFE oraz ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Produkcja filmu ma się odbywać zgodnie z założeniami wskazanymi w zapytaniu
ofertowym i przyjętej do realizacji ofercie.
3. Zamawiający wymaga, aby film spełniał założenia specyfikacji wskazanej w zapytaniu
ofertowym.
4. Głównym przeznaczeniem filmu jest ich emisja oraz publikacja na stronach internetowych,
na kontach Zamawiającego w mediach społecznościowych oraz podczas wydarzeń

organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przyznaje sobie prawo do emisji filmu
w częściach, a także wykorzystania jego fragmentów do kolejnych produkcji/materiałów
promocyjnych.
5. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie środków, narzędzi, urządzeń i materiałów
niezbędnych do przygotowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, a także
zapewnienie
prawa
do
nieodpłatnego
i
nieograniczonego
dysponowania
przez Zamawiającego zarówno w części, jak i w całości do celów promocyjnych
przez Zamawiającego.
§ 2 Termin wykonania
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej
umowy w terminie do ………………….
§ 3 Odbiór
1. Wykonawca dostarczy wyprodukowany film do siedziby Zamawiającego w wersji
elektronicznej w 2 wersjach (w dwóch egzemplarzach) na wybranym nośniku danych –
gwarantującym zachowanie wszystkich parametrów filmu i umożliwiających odtworzenie
na standardowym sprzęcie:
a) wersja nieskompresowana do archiwizacji, ew. późniejszego wykorzystania fragmentów
itp.
b) wersja skompresowana dostosowana do publikacji w Internecie na ogólnodostępnych
platformach, w mediach społecznościowych.
2. Po stworzeniu scenariusza Wykonawca skonsultuje jego szczegóły z Zamawiającym oraz
zmodyfikuje elementy konieczne.
3. Przed złożeniem ostatecznej wersji opracowania Wykonawca przedłoży do weryfikacji
Zamawiającemu jeden egzemplarz opracowania w wersji elektronicznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej
lub elektronicznej na każdym etapie realizacji zamówienia.
5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w przedmiocie umowy,
Wykonawca usunie te wady i wprowadzi konieczne poprawki w ustalonym przez
Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Potwierdzeniem wykonania umowy oraz warunkiem płatności umówionego wynagrodzenia
jest odbiór przedmiotu umowy w formie pisemnego protokołu bez uwag, podpisanego
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa w ust. 6 niezwłocznie po stwierdzeniu
zgodności przedmiotu z określonym w § 1 niniejszej umowy przedmiotem zamówienia.
W razie stwierdzenia niezgodności Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usunięcie, a podpisanie protokołu nastąpi w terminie 5 dni po usunięciu niezgodności
i przedłożeniu poprawnie wykonanego przedmiotu umowy.
8. Podpisanie protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie
podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
9. Wady przedmiotu umowy stwierdzone po odbiorze Wykonawca usunie w ramach
wynagrodzenia umownego w ramach udzielonej Zamawiającemu rękojmi.
§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie
w wysokości: ………………….. netto; ………………. brutto.
2. Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag Zamawiającego
co do jakości przedmiotu umowy. Za datę spełnienia świadczenia uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją umowy.
4. Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy.
5. Wykonawca na wszelkich dokumentach zw. z wykonaniem niniejszego zamówienia,
w szczególności na wystawionych dokumentach księgowych - fakturach odniesienia do
niniejszej umowy oraz informacji:
Wydatek zrealizowany w ramach projektu LIFE EMU NEW - LIFE 14 ENV/PL/000370 pn.
Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych
nanostrukturami z polimerów odpadowych
§ 5 Kary umowne
1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy zastrzegają kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach
i wysokościach:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (z winy Wykonawcy), w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc
od upływu umownego terminu ich wykonania,
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które
dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach
innych niż określone w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego
na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi
prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje
utratą możliwości powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu, jeżeli:
a. Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone
umową, w razie nieusunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni na pisemne
wezwanie Zamawiającego,

3.
4.

5.

6.

b. zaistniało opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części ponad 7 dni
i nieusunięcie opóźnień w terminie kolejnych 7 dni po pisemnym wezwaniu
Zamawiającego,
c. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wystąpią okoliczności
uzasadniające złożenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub
postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują
w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, względnie
ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
d. wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy,
e. opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni, bez wyznaczania
terminu dodatkowego.
Odstąpienie od Umowy każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie
o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania
przedmiotu umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie
kosztów dokończenia Przedmiotu Umowy przez innego wykonawcę.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie nie jest
wymagane Umową, zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nakazać
wstrzymanie Wykonawcy prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i powierzyć
innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynności, których Wykonawca
w terminie nie wykonał lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie wykonywania umowy
w zakresie, w jakim nie została ona wykonana przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko
(wykonanie zastępcze Umowy). Koszty wykonania zastępczego Umowy Zamawiający
może według własnego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy albo dochodzić ich
od Wykonawcy.
W trybie opisanym w ust. 5 niniejszego paragrafu i z przyczyn tam wymienionych
Zamawiający może również ograniczyć zakres Umowy Wykonawcy w dowolnej części
i na dowolnym etapie realizacji Umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 7 Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie:
1.1. W zakresie terminu lub sposobu wykonania Umowy, w razie:
a. zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych, tzn. jakiekolwiek
zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe
do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo
zastosowania wystarczających środków ostrożności,
b. zaistnienia obiektywnej, nie dającej się wcześniej przewidzieć potrzeby po stronie
Zamawiającego do zmiany zakresu umowy, w tym ew. opóźnień w realizacji
projektu itp.,
c. zaistnienia siły wyższej, tzn. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy
zdarzenia zewnętrznego, które nie było możliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej
staranności,
d. zmiany przepisów prawnych, tzn. zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego
lub obowiązujących stron aktów prawa miejscowego, których dotyczy treść Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony
aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.
3. Zamawiający wskazuje, że Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim
okoliczności określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będą pozostawały w adekwatnym
związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy lub sposobem wykonania Umowy.
§ 8 Majątkowe prawa autorskie
1. Wszystkie związane z Przedmiotem Umowy dokumenty opracowane przez Wykonawcę,
w tym Przedmiot Umowy i jego części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność
Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesiona
na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą wydania utworów
(egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy oraz
w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w niniejszej Umowie.
2. Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji przygotowanej
w ramach Przedmiotu Umowy jedynie wyciągu z innych opracowań, Wykonawca przekaże
odrębnie Zamawiającemu te kompletne opracowania.
3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje
Zamawiającemu.
4. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich
innych państw.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania
Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, z zachowaniem oznaczenia
utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy.
6. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.
7. Wykonawca najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy zapewni istnienie
wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia
dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich
praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania
o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.
8. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo
do:
a. używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci
internetowej przez Zamawiającego,
b. korzystania z utworu przez Zamawiającego,
c. trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d. tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek
innych zmian,
e. obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania
do obrotu, użyczenia, najmu, dzierżawy,
f. publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową,
elektroniczną i wizualną,
g. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
w sieci internet,
h. wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
9. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, autorskie prawa majątkowe do części
dokumentacji wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji
określonych powyżej eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu
na Zamawiającego z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
§ 9 Kontakt między stronami
1. Pracami ze strony Wykonawcy kierują: …………………………………………………….
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych
wyznacza się: ………………………
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie Sąd Powszechny
w Olsztynie.
2. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 11
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
............................................
Załączniki
Oferta z dn ………..

WYKONAWCA
...................................................

