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Załącznik nr   2 

 
 

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w ramach Poddziałania 3.1.1 
- Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

 

UMOWA Nr FP.032.2….2021 

  
Zawarta w dniu ………..2021 roku w Kluczborku w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.2600.6.1.2021.KM pomiędzy  Powiatem 

Kluczborskim reprezentowanym przez: 

Mirosław Birecki – Przewodniczący Zarządu i 

Artur Nowak – Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie Magdaleny Żmudy- Lewald – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a …………………………………………….,  z siedzibą: ……………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………… 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy  jest: 

1. Wykonanie filmu, teledysku z fabułą (długość ok. 2-3 min.) 

Film (teledysk) z podkładem muzycznym i fabułą ma promować inwestycje wykonane w ramach 

projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Opolskiego" oraz zachęcać do zachowań proekologicznych mieszkańców, związanych 

z wykorzystywaniem ekologicznych środków transportu. 

Emisje: strony internetowe samorządów z projektu, portale społecznościowe (FB, YT)  

 

2. Wykonanie krótkiego spotu informacyjnego o zrealizowanym projekcie (długość ok. 1 min - 

1,2 min) 

Film ma prezentować inwestycje zrealizowane w ramach projektu i jego efekty pokazane w formie 

animacji z lektorem i przebitkami wybranych inwestycji oraz umiejscowieniem ich na mapie subregionu 

z informacjami: ile autobusów, ile km ścieżek i ile centrów przesiadkowych, ile miejsc parkingowych, 

itp. wykonano w ramach projektu. 

Emisje: strony internetowe samorządów z projektu, portale społecznościowe (FB, YT) 

3. Filmy powinny być wykonane w jakości minimum fullHD tj. 1920x1080 pikseli, w formacie 

.mpg4 i przekazane na nośniku cyfrowym. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia dokumentów, danych 

i informacji, w tym informacji przesyłanych drogą elektroniczną, niezbędnych do realizacji umowy. 

Zakres niezbędnych dokumentów, danych i informacji określony zostanie przez Wykonawcę i 

przekazany zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie, każdorazowo w terminie umożliwiającym 

Wykonawcy realizację przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający  ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność dostarczonych Wykonawcy 

dokumentów, danych i informacji potrzebnych do wykonania filmów promocyjnych. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie: do 
30.07.2021 r. 
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§ 4 

1.  Strony niniejszej umowy ustalają wysokość wynagrodzenia na kwotę: 

-  ……….. zł netto, …………………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………… zł  brutto ). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia  przez Zamawiającego przelewem, 

na podstawie protokołu odbioru na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. 

3.  Termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.  

4.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5.  Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

6.  Podmiotem realizującym zamówienie jest Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork, 

NIP 751-165-78-74. 

§ 5 

1. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw 

autorskich  do wykonanych filmów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich  znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. Wykonawca upoważnia 

również Zamawiającego do rozporządzania oraz  korzystania z materiałów stanowiących 

opracowanie filmów. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez 

konieczności uzyskiwania odrębnej zgody oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa 

autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapewnia, że wykonane filmy, nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich 

i ponosi za to odpowiedzialność. 

3. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz jest obowiązany do udzielenia pełnej pomocy dla 

załatwienia sporu. 

§ 6 

1. W przypadku nieterminowego wykonania zadania lub nieterminowego usunięcia wad                      

i usterek Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 2 % wartości zamówienia za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, Wykonawcy należą się kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Usterki i wady będą usunięte w terminie 5 dni od daty  powiadomienia. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zmiana postanowień umowy możliwa jest w zakresie przedłużenia Wykonawcy terminu 

realizacji zadania z powodu wystąpienia okoliczności bądź zdarzeń losowych (siły wyższej), których 

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, które to okoliczności uniemożliwią 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 

jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.   

§ 8 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

                 Zamawiający                                                                   Wykonawca 


