Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego GOK.271.5.2020
UMOWA Nr 3/2020 (Projekt)
Zawarta w dniu ……………………… 2020 r. pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie,
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP 7561858899, REGON 531413277, zwaną
w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza
Strzelec Opolskich, a
………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

NIP ………………, REGON ………………….. KRS …………………., zwanym w dalszej
treści niniejszej umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………….
(Imię , nazwisko i stanowisko służbowe osoby reprezentującej Wykonawcę)

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu scenariuszy
zajęć edukacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonych zajęć
edukacyjnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Szymiszowie oraz w sali dydaktycznej.
2. Szczegółowy zakres umowy określa zapytanie ofertowe, szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do umowy.
3. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. „Kompleksowa kampania
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami
pod nazwą „Eko-Logika”.
4. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:
1) Zadanie I – opracowanie i dostarczenie scenariusza zajęć edukacyjnych z zakresu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla dzieci 5 i 6 letnich;
2) Zadanie II - opracowanie i dostarczenie scenariusza zajęć edukacyjnych z zakresu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla uczniów klas I – III szkoły
podstawowej;
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3) opracowanie i dostarczenie scenariusza zajęć edukacyjnych z zakresu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
6. Każdy scenariusz, ze względu na miejsce realizacji zajęć edukacyjnych, podzielony
został na dwie części:
1) Część I – teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Szymiszowie, w tym 10 tablic edukacyjnych, czas realizacji 45 minut;
2) Część II – sala zajęć, wyposażona w podstawowe środki i pomoce dydaktyczne, czas
realizacji 60 minut.
7. W ramach umowy:
1) Wykonawca opracuje i dostarczy trzy scenariusze zajęć edukacyjnych wraz
z niezbędnymi materiałami pomocniczymi;
2) dostosuje tematykę opracowanych scenariuszy ( część I i II) do zagadnień w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (selektywnej zbiórki
odpadów) oraz do obowiązującego na terenie Gminy Strzelce Opolskie systemu
gospodarki odpadami;
3) opracowane scenariusze powinny zawierać treści i logotypy graficzne opisane
w Opisie przedmiotu zamówienia (ust. 3 pkt 12) zapytania ofertowego;
4) Wykonawca przedstawi (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany
w umowie adres e-mail) pierwsze projekty scenariuszy oraz materiałów
pomocniczych (opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia)
do akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;
5) Zamawiający zaakceptuje przesłane projekty lub wniesie uwagi w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich otrzymania;
6) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag i zmian zgłaszanych
każdorazowo przez Zamawiającego oraz ponownego przedstawienia ich
do akceptacji;
7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia
do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce
Opolskie, na własny koszt;
8) odbiór zadania zostanie potwierdzony stosownym protokółem odbioru końcowego;
9) w przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający
odmówi protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do
usunięcia wad. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.
§2
1.

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie
zwielokrotnienie dostępnymi technikami, powielanie, udostepnienie, wykorzystywanie
fragmentów lub części, dokonywanie zmian i modyfikacji w związku z koniecznością
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2.

3.

aktualizacji, modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb Gminy Strzelce
Opolskie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zadaniu
poprzednim, następuje z chwilą odbioru końcowego bez wad i usterek.
Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia
Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonanie zależnych
praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji
oraz za zależne prawa autorskie.
§3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę …………. zł
(słownie: …………………………). Wynagrodzenie to zawiera wymagalny podatek
VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy
i podpisaniu protokołu odbioru.
3. Podstawą rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie faktura wystawiona
na Gminę Strzelce Opolskie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiającego. Dodatkowo faktura w jednej z pozycji: adresat, adres do korespondencji,
odbiorca faktury lub w uwagach musi zawierać adnotację: Urząd Miejski w Strzelcach
Opolskich; Plac Myśliwca 1; 47-100 Strzelce Opolskie).
4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto
Wykonawcy.
5. Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Osobą do kontaktu w ramach realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie
………………………. e-mail ……………………, nr telefonu:………………………...
2. Osobą do kontaktu w ramach wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie:
Małgorzata Farajewicz, e -mail: m.farajewicz@strzelceopolskie.pl, nr telefonu:
77 404 93 40 lub,
Aleksandra Golec, e -mail: o.golec@strzelceopolskie.pl, nr telefonu: 77 404 93 42.
3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu
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miejsca ich siedziby oraz numeru telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo
przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją
o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w całości przedmiot umowy i zgłosić gotowość
do przekazania przedmiotu umowy w terminie do 4.09.2020 r.
2. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do projektów scenariuszy zajęć edukacyjnych
(konspektów), a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Wykonawca
zrealizuje zamówienie uwzględniając uwagi Zamawiającego wraz z ich naniesieniem
w terminie nie dłuższym niż wskazany w ust.1 pkt 1.
3. Szczegółowy opis odbioru przedmiotu zamówienia jest określony w „Zapytaniu
ofertowym”.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością,
terminowo i bez wad oraz zapewnienia stosownej jakości wykonanego zamówienia.
5. W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający
odmówi protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do usunięcia
wad. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w wysokości
0,5 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczony od dnia opisanego w § 5 ust. 1;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbiorczym, w wysokości
1% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia od dnia określonego w § 5 ust. 1;
3) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1
za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.

§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i podpisu stron pod rygorem
nieważności.
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§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego
sąd powszechny.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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