UMOWA NR …

zawarta w Poznaniu w dniu …………………. roku, pomiędzy
American Systems Sp z o.o. , z siedzibą w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP 775 25 49 956,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267819, o kapitale zakładowym w wysokości
50 000,00 złotych, reprezentowaną przez:
Tomasza Juńczyka – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej WYKONAWCĄ
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Opracowane treści merytorycznej podręcznika dla uczniów szkół dla dorosłych w
zakresie ICT, energetyki odnawialnej i ochrona środowiska, zintegrowanego z zawartością
znajdującą się w platformie edukacyjnej, na podstawie treści merytorycznych
dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca powinien jednak posiadać wiedzę
pozwalającą na uzupełnienie/korektę dostarczonych treści w sposób pozwalający na
stworzenie spójnego i merytorycznie poprawnego podręcznika. W określonych miejscach
podręcznika należy umieścić spis treści zasobów znajdujących się w
platformie edukacyjnej wraz z adresem www oraz fotokodem. Treść merytoryczna
oparta będzie zasobach znajdujących w platformie edukacyjnej. Podręcznik zawierać
powinien również wstęp i zakończenie.
2) Przygotowanie graficzne składu. Opracowanie graficznego składu zawierającego w
określonych miejscach QR Code (ISO/IEC18004) będące linkami do treści zawartych w
platformie edukacyjnej. Skład powinien zostać również zapisany do wersji elektronicznej,
która będzie zawierać aktywne linki wewnętrzne (spis treści, linki do działów) i
zewnętrzne (do materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej).
3) Wydruk podręcznika wg następującej specyfikacji:
a) Liczba egzemplarzy: 1200.
b) Format A4.
c) Liczba wszystkich stron: 148 + okładka.

d) Okładka: oprawa twarda, klejenie PUR, wklejka w technologii lentikularnej, folia mat +
lakier wybiórczy UV.
e) Strony: Papier offsetowy 90g/m2 w 100% z odpowiedzialnej gospodarki drzewnej –
wymagany certyfikat FSC.
f) Okładka: Twarda
4) Nadanie numeru ISBN/ISSN
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania majątkowych praw autorskich do dzieła, o którym
mowa w ust. 1 na rzecz Zamawiającego.
§2
Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Województwem Pomorskim, której prawidłowe wykonanie nadzoruje Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą.
§3
Dzieło określone w § 1 niniejszej umowy, będzie wykonane do … r.
§4
1. Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany z należytą starannością i zastosowaniem
wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami wskazanymi przez
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i techniczne możliwości
niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
§5
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po przyjęciu wykonanego zamówienia zgodnie
z umową w wysokości: … brutto (słownie: … złotych) na podstawie wystawionej faktury VAT w
terminie 21 dni.
2. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Zamawiający zastrzega, iż wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec opóźnieniu
ze względu na nieterminowe dokonanie przelewu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek
bankowy prowadzony dla Projektu.
4. Przyjmuje się, że zapłata zostaje dokonana w dniu wydania przez Zamawiającego jego bankowi
dyspozycji przelania wynagrodzenia.

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez Wykonawcę niniejszej umowy,
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
6. Każda ze Stron niniejszej umowy może ją rozwiązać w drodze pisemnego oświadczenia
złożonego drugiej Stronie, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
7. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie
Projektu zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Zamawiającym, o której mowa w § 2
niniejszej umowy.
8. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy
Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu
obejmującego prace przeprowadzane przez Zamawiającego.
9. Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający jest
zobowiązany każdorazowo do zapłaty za etap pracy, który został przeprowadzony należycie,
zgodnie z postanowieniami umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
§6
Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części przedmiotu umowy innym podmiotom
(podwykonawcom) za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego.
§7
Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane na piśmie pod
rygorem nieważności.
§8
1. Wszelkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej, zakodowanej,
graficznej lub innej formie rzeczowej, łącznie z formą elektroniczną lub magnetyczną, informacje
i metody programowe, techniczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego.
2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób
zatrudnianych przez Zamawiającego, które są znane Wykonawcy, lub do których Wykonawca ma
dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. W czasie trwania niniejszej umowy, a także po jego zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się
zachować informacje, o których mowa w powyższych ustępach w ścisłej tajemnicy, a w
szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać tych informacji lub zezwalać
osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego z interesem

Zamawiającego.
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Zamawiającego o odkryciu jakiejkolwiek straty, ujawnieniu lub powielaniu informacji, naruszeniu
poufności lub sprzeniewierzeniu informacji.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1000,00 zł (tysiąc) złotych za
każdorazowe naruszenie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stosownego wezwania od
Zamawiającego.
5. Jeżeli w przypadku naruszenia postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający poniesie
szkodę wyższą niż wysokość zastrzeżonej w ust. 4 powyżej kary umownej, Zamawiający będzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
§9
1.

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją
niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Jednakże zastrzega się, iż termin ten może ulec
automatycznemu przedłużeniu na skutek decyzji Instytucji Pośredniczącej, co nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.

2.

Wykonawca na wniosek Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej oraz innego uprawnionego
podmiotu zobowiązany jest do udzielenia dokładnych wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej
umowy oraz do przedłożenia wszelkich wymaganych przez te podmioty dokumentów.
§ 10

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego oraz wszelkie inne przepisy prawa, które mogą znaleźć zastosowanie.

2.

Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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