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Umowa nr  ………….. /2021 

Zawarta we Wrocławiu dnia ………………. r. pomiędzy: 

Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu (53-235) przy ul. 

Grabiszyńskiej 184, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Miasto Wrocław pod nr 32/09, NIP: 899-259-74-58, REGON: 020480740, 

reprezentowanym przez :  

 dra Andrzeja Jerie – zastępcę dyrektora ds. programowych 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………. z siedzibą w ……………………… (……………..) przy ul. 

……………………………….., NIP: ……………………………., REGON: ……………………………… 

reprezentowaną przez :……………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś łącznie razem zwani „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 

 

Niniejsza umowa podpisywana jest w wyniku przeprowadzenia negocjacji w trybie 

negocjacji z jednym wykonawcą na podstawie §9, ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 97/19 Dyrektora 

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z dnia 31.12.2019 r.  

 

§1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

wystawy wirtualnej pod roboczym tytułem „Rzeczy pierwsze we Wrocławiu”, zwanej 

dalej „Wystawą”.  

2. Wystawa zostanie wykonana w oparciu o autorską koncepcję Wykonawcy – 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, założenia merytoryczne wystawy 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy, spis miejsc, bohaterów i 

eksponatów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r. 

4. Na organizację Wystawy składa się: 

a. wykonanie uszczegółowionej koncepcji wykonania Wystawy - szczegółowo 

opisane w §4 ust. 2; 

b. Wykonanie Wystawy - szczegółowo opisane w §4 ust. 3 oraz w §2 ust. 2; 

c. Opublikowanie ostatecznej wersji Wystawy - szczegółowo opisane  

w §4 ust. 4 pkt 2-5; 

d. Zapewnienie na okres 5 lat serwera dla Wystawy, serwisu oraz gwarancji - 

szczegółowo opisane w §4 ust. 4 pkt 6 oraz § 12. 

5. Do zadań Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, za które przysługuje 

Wykonawcy wynagrodzenie  określone w  §9, będą należały wszelkie czynności 
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związane z organizacją Wystawy oraz realizacją wszelkich prac, z wyjątkiem zadań 

wykonywanych przez Zamawiającego, o których mowa w § 3.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać Wystawę oraz 

zrealizować wszystkie działania wynikające z umowy zgodnie z obowiązującymi 

normami prawa, przyjętymi dla tego typu realizacji. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy: 

uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadań wynikających z 

niniejszej umowy. Wykonawca może korzystać z potencjału i zasobów 

podwykonawców. 

 

§2. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się stworzyć Wystawę, zgodnie z autorską koncepcją 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz uszczegółowioną koncepcją wystawy 

zatwierdzoną przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje do:  

a. stworzenia identyfikacji wizualnej strony i całej szaty graficznej (wyglądu 

bohaterów, miejsc, przedmiotów itp.); 

b. opracowania narracji i  wyboru techniki realizacji  intro;  

c. opracowania technicznego ikonografii i materiałów dźwiękowych; 

d. produkcji filmów, animacji, infografik, dźwięków i muzyki w tle, odgłosów 

dworca (ambient), produkcji nagrań głosów bohaterów, np. 

wypowiadających krótkie teksty wejścia do danego miejsca/przestrzeni.; 

e. produkcji nagrań lektora w polskiej i angielskiej wersji językowej; 

f. produkcji nagrań cytatów – uruchamianych po najechaniu na bohatera na 

dworcu, po wejściu do każdego miejsca/kategorii (w pierwszej osobie), w 

polskiej i angielskiej wersji językowej; 

g. opracowania do. 50 materiałów  archiwalnych audio/video (max. 60 

minut – łącznie) 

h. opracowania/ sfotografowania 20 eksponatów prezentowanych na 

wystawie w formie animacji 3D; (np. walizka, młynek do kawy, rower, 

karabin); 

i. wykonania zdjęć/nagrań części eksponatów (do animacji 3d) w  

budynkach ich przechowywania (bez możliwości transportu), lub/oraz w 

budynkach Zamawiającego; 

j. wprowadzenia na stronę wszelkich tekstów w języku polskim oraz 

angielskim, dodatnie transkrypcji w języku angielskim do filmów 

archiwalnych zamieszczonych na stronie;  
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k. wyboru aktorów według charakterystyki, których sylwetki posłużą do 

narysowania i zaanimowania bohaterów, przeprowadzenia 

charakteryzacji i sesji zdjęciowej oraz ich przerysowanie; 

l. zaprojektowania wskazanych miejsc/przestrzeni pomieszczeń (120-140 

sztuk) na podstawie zdjęć/rysunków; stworzenia narysowanej przestrzeni 

przez grafików; 

m. opracowania lay-outu wystawy z założeniem, że preferowana przez 

wykonawcę kreska graficzna powinna być zainspirowana fotografią 

przetworzoną przez grafika; 

n. opracowania do 40 kombinacji zmian/lokowania bohaterów w 

przestrzeni dworca (10 bohaterów na przestrzeni 4 lat); 

o. opracowania  systemu i sposobu kierowania postaciami i sposobu 

komunikacji na linii zwiedzający/użytkownik-bohater; 

p. opracowania funkcjonalnego sposobu działania i przemieszczania się po 

stronie www w czasie (lata 1945-1948) i w miejscach; 

q. opracowania mechanizmu 3 ścieżek edukacyjny (śladami 3 bohaterów) 

po wystawie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. (Na drodze tych 

bohaterów będą występowały interakcje; np.: dokument do wypełnienia, 

wyboru składników z listy, wykonania zadania szkolnego, quiz z wiedzy); 

r. opracowania lay-outu stylizowanej gazety codziennej – po jednym 

numerze na każdy rok; 

s. stworzenia panelu/menu z  zakładkami:  o wystawie, o autorach, kontakt, 

stopka redakcyjna i sponsorzy z możliwością dodania 1 dodatkowej 

zakładki;  

t. zapewnienia serwera i serwisu dla Wystawy przez okres 5 lat od 

momentu uruchomienia strony www Wystawy; 

u.  zapewnienia gwarancji i usuwania usterek na Wystawie przez okres 5 

lat; 

v. zrealizowania innych zadań koniecznych do wykonania Wystawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz 

wskazanymi przez niego osobami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich poprawek i zaleceń 

wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z terminami określonymi w §4. 

 

§3. Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapewnia konsultacje merytoryczne. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do:  
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a. Przygotowania i przekazania Wykonawcy założeń merytorycznych 

Wystawy, które będą stanowić załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz 

spisu miejsc, bohaterów i eksponatów, które będą stanowić załącznik nr 3 

do niniejszej umowy oraz  tekstów wystawy zgodnie z harmonogramem 

prac opisanym w §4 ust. 3 pkt 2; 

b. Wyboru i pozyskania materiałów ikonograficznych, archiwalnych, 

eksponatów muzealnych, pamiątek itp., wraz z licencją umożliwiającą ich 

prezentowanie w czasie trwania Wystawy; 

c. Przygotowania, redakcji i korekty tekstów i innych informacji tekstowych 

na Wystawie. 

d. Zapewnienia tłumaczenia na język angielski powstałych tekstów; 

e. Pozyskania zgód na wykonanie zdjęć/nagrań eksponatów do realizacji 

animacji 3D; 

 

§4. Harmonogram prac 

 

1. Organizacja Wystawy podzielona jest na 3 etapy.   

2. Etap 1  Uszczegółowiona koncepcja Wystawy. 

1) Etap 1 obejmuje stworzenie uszczegółowionej koncepcji Wystawy, na 

podstawie koncepcji artystycznej, która stanowi załącznik nr 1, założeń 

merytorycznych wystawy, które stanowić będzie załącznik nr 2, spisu 

bohaterów, miejsc i eksponatów, który stanowić będzie załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy, na podstawie protokołu z negocjacji oraz protokołów ze 

spotkań warsztatowych. 

2) Po podpisaniu umowy odbędą się (2-3) spotkania warsztatowe w celu 

uszczegółowienia przez Strony koncepcji artystycznej wyłonionej w 

konkursie. Zamawiający gwarantuje uczestnictwo członków zespołu 

autorskiego Wystawy w niezbędnych spotkaniach. Terminy, tematy i 

miejsca spotkań zostaną ustalone przez Strony odrębnie. Każda ze Stron 

uczestniczy w spotkaniu na własny koszt. Spotkania odbywać się będą w 

Centrum Historii Zajezdnia lub online na platformie MS Teams chyba że 

Strony postanowią inaczej.  

3) Ze spotkań warsztatowych zostanie spisany protokół w 2 egzemplarzach, 

po jednym dla Wykonawcy wystawy oraz Zamawiającego. 

4) Stworzenie uszczegółowionej koncepcji Wystawy, obejmuje co najmniej: 

a. Zaprojektowanie części trzech poziomów wystawy wirtualnej, w tym: 

1) wizualizację miejsc/pomieszczeń, mapy, dworca oraz rozmieszczenia 

bohaterów, zdjęć i innych elementów wystawy zawartych w 

założeniach merytorycznych wystawy; 

2) zaprezentowania i przekazania makiety strony i sposób poruszania 

się pomiędzy poszczególnymi poziomami i miejscami oraz 
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opracowania funkcjonalnego sposobu działania i przemieszczania się 

po stronie www w czasie (lata 1945-1948) i w miejscach; 

3) zaprojektowanie techniki realizacji i pomysłu narracyjnego intro; 

4) wizualizacje prezentujące założenie wystawiennicze oraz koncepcję 

estetyczną wystawy wirtualnej; 

b. Kosztorys szczegółowy realizacji wystawy, 

c. Harmonogram prac  

d. Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Wystawy (lay-out wystawy, 

dobór czcionek, dobór kolorystyki, wzory poszczególnych części 

Wystawy, księga znaku), z zastrzeżeniem, że treści prezentowane będą w 

dwóch językach: polskim oraz angielskim wraz z zaprojektowaniem 

wykonywanych przez Wykonawcę elementów poziomów Wystawy, 

plakatu Wystawy, materiałów na FB, oraz bilbordu Wystawy; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Etapu 1 w terminie do 30 

czerwca 2021 roku.   

6) Najpóźniej w tym terminie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

uszczegółowioną koncepcję Wystawy w formie pliku lub plików ‘.pdf’ i pliku 

lub plików  wideo na adres poczty elektronicznej: p.jagiello-

szostak@zajezdnia.org.  

7) Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do uszczegółowionej koncepcji 

Wystawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Projektu 

wykonawczego od Wykonawcy, przesyłając je na adres poczty 

elektronicznej wskazany w §13. ust. 2.  

8) Wykonawca ma obowiązek wprowadzić poprawki do uszczegółowionej 

koncepcji wystawy zgłoszone przez Zamawiającego w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego. 

9) Przyjęcie i zaakceptowanie etapu I zostanie potwierdzone protokołem.  

3. Etap 2 – wykonanie Wystawy; 

1) Etap 2 obejmuje wykonanie Wystawy w oparciu o uszczegółowioną 

koncepcję wystawy oraz założenia merytoryczne wystawy. W ramach tego 

etapu Wykonawca wykona zadania wymienione w §2 ust. 2 od a do s oraz 

następujące zadania: 

a. wykonanie projektów grafik, które będą wchodziły w skład Wystawy; 

b. wykonanie plików produkcyjnych wszystkich elementów graficznych 

Wystawy; 

c. stworzenie intro, filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, 

prezentacji eksponatów 3D – m.in. na podstawie materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego;  

2) W celu wykonania Etapu 2, Zamawiający w terminie do dnia 30 czerwca 

2021 r. przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne materiały ikonograficzne, 

archiwalne, a także teksty podpisów i innych informacji tekstowych, z 
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wyjątkiem tłumaczeń na język angielski które zostaną przekazane do dnia 

30 sierpnia 2021 r. 

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie materiały graficzne i 

multimedialne Wystawy do akceptacji.  

4) Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do materałów graficznych i 

multimedialnych, o których mowa w punkcie 3,  ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania materiałów od Wykonawcy. 

5) Wykonawca ma obowiązek wprowadzić poprawki zgłoszone przez 

Zamawiającego do wszelkich materiałów graficznych i multimedialnych, o 

których mowa w punkcie 3 w ciągu 5 dni roboczych. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do niewprowadzania do Wystawy materiałów 

ikonograficznych, archiwalnych oraz obiektów para-muzealnych, a także 

informacji tekstowych bez akceptacji Zamawiającego.  

7) Przyjęcie i zaakceptowanie etapu II zostanie potwierdzone protokołem.  

8) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Etapu 2 w terminie do 15 

października 2021 r.  

4. Etap 3 –korekta i testy Wystawy, opublikowanie Wystawy na serwerze oraz 

jej utrzymanie przez okres 5 lat; 

1) Etap 3 obejmuje  w szczególności następujące zadania: 

2) do dnia 15 października 2021 r. Wykonawca poinformuje Zamawiającego  o 

wykonaniu Wystawy i udostępni Wystawę  Zamawiającemu w sposób 

umożliwiający jej testowanie, korektę tekstów, sprawdzenie poprawności 

użytych materiałów oraz odbiór. 

3) Przekazanie przez Zamawiającego ostatecznych uwag do Wystawy w tym, 

ostateczna korekta, uzupełnienie treści (w języku polskim i języku 

angielskim, w tym teksty do menu), nastąpi w terminie do 30 października 

2021 r. 

4) wprowadzenie przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego 

nastąpi w nieprzekraczalnym w terminie do 15 listopada 2021 r. 

5) do 1 grudnia 2021 r. nastąpi opublikowanie przez Wykonawcę Wystawy w 

formie strony internetowej na serwerze wynajętym przez Wykonawcę, pod 

domeną wykupioną przez Zamawiającego, potwierdzone protokolarnym 

odbiorem Wysatwy. 

6) Zapewnienie przez Wykonawcę publikacji Wystawy na serwerze przez 5 lat 

od opublikowania, jej utrzymanie i serwis. 

5. Realizacja każdego etapu organizacji Wystawy uwarunkowana jest przyjęciem 

przez Zamawiającego etapu poprzedzającego.  

6. Przyjęcie poszczególnych etapów zostanie potwierdzone protokołem. W 

przypadku Etapu 3 strony dodatkowo sporządzą protokół po opublikowaniu 

Wystawy, a więc realizacji zadań opisanych w ust. 4 pkt 2-5, który będzie 

stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia za ten etap. 
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§ 5. Warunki realizacji 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi wymogami 

dotyczącymi realizacji Przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, w tym zobowiązuje się do zachowania poprawności rzeczowej 

realizowanej Wystawy oraz spójności z założeniami merytorycznymi Wystawy. 

2. Wszelkie kwestie techniczne dotyczące wykonania poszczególnych 

postanowień niniejszej umowy, o ile nie zostaną uregulowane w umowie, 

zostaną przez Strony dookreślone w toku realizacji umowy w formie 

załączników lub aneksów do niniejszej umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub poprawek do 

akceptowanej czynność lub efektu jej wykonania, Wykonawca ma obowiązek 

wprowadzenia tych zmian i poprawek zgodnie z terminami podanymi w §4, pod 

rygorem odmowy przyjęcia czynności lub efektu jej wykonania oraz wszelkich 

skutków, jakie wiąże z tym faktem umowa i obowiązujące prawo. 

 

§6. Zmiany umowy 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w formie aneksu i możliwe są tylko na określonych w umowie 

warunkach. 

 

§7. Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w całości lub w 

części innym podmiotom po powiadomieniu Zamawiającego. Za działania lub 

zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie całości lub 

części umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania.  

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stałego nadzorowania prac 

wykonywanych przez podwykonawców, tak, aby przedmiot umowy został 

wykonany z należytą starannością zawodową, rzetelnie, terminowo, z 

uwzględnieniem obowiązującego prawa i zgodnie z celem niniejszej umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy 

ponosi Wykonawca.  

 

§8. Autorskie prawa majątkowe 
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1. Z chwilą podpisania umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do koncepcji artystycznej wyłonionej w konkursie, stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy.  

2. Z chwilą opublikowania wystawy na serwerze i dokonania zapłaty wynagrodzenia 

o którym mowa w §9 ust. 2 punkt. c, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe Wystawy jako całości, do wszystkich utworów 

wytworzonych przez niego w ramach realizacji Wystawy, prawa pokrewne do 

artystycznych wykonań, a także prawa autorskie majątkowe lub licencje do 

muzyki i dźwięków wykorzystanych w Wystawie, a nabytych na potrzeby jej 

stworzenia.   

3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do koncepcji, jak 

również przeniesienie praw i licencji, o których mowa w ust. 2, nie jest 

ograniczone czasowo i terytorialnie i następuje na następujących polach 

eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, magneto-optycznego oraz techniką cyfrową, 

komputerową, 

b. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej 

– publiczne wystawienie, dla celów promocyjnych i marketingowych 

Zamawiającego, w środkach masowego przekazu, a także wprowadzanie do 

pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, 

komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

c. w zakresie digitalizacji, 

d. w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, 

e. w zakresie zwielokrotnienia poprzez druk lub nagranie na nośniku 

magnetycznym w postaci elektronicznej,  

f. w zakresie wprowadzenia do obrotu oryginału oraz egzemplarzy, na których 

utwór utrwalono, 

g. w zakresie nieodpłatnego wypożyczenia lub udostępniania 

zwielokrotnionych egzemplarzy, 

h. w zakresie wprowadzenia w całości lub części do sieci komputerowej 

Internet 

w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego 

użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do 

koncepcji i do Wystawy w zakresie nieuzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. 

5. Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo do ewentualnych opracowań i 

adaptacji koncepcji oraz Wystawy, w celu  skutecznego wykorzystania dla 

swoich potrzeb, a także prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

koncepcji i Wystawy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wykonana Wystawa będzie wolna od wad 

fizycznych i prawnych, służą mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do 

wykonanych elementów Wystawy w zakresie koniecznym do przeniesienia tych 

praw na Zamawiającego oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. 

Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Wystawą nie narusza żadnych 

praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 

patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 

7. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia wobec 

koncepcji lub Wystawy, Wykonawca, po zawiadomieniu Zamawiającego, nie 

uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi 

przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi 

wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego 

regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie 

związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi 

prawnej. 

8. Jeżeli koncepcja lub Wystawa będzie miała wady prawne lub wystąpią 

zdarzenia, o których mowa powyżej w ust. 6, które uniemożliwią korzystanie z 

niej i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany będzie 

do naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający będzie wtedy uprawniony także do odstąpienia od Umowy, co nie 

wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim. 

 

§9. Wynagrodzenie i rozliczenie 

 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (z 

uwzględnieniem wszelkich kosztów), przeniesienie praw autorskich oraz praw 

zależnych wynosi 307.500,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych) 

brutto. 

2. Strony ustalają następujący harmonogram płatności: 

a. za wykonanie etapu 1, - 120.540 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset 

czterdzieści złotych) brutto oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do koncepcji autorskiej wyłonionej w konkursie 2.460 zł ( słownie: dwa tysiące 

czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto. 

b. za wykonanie etapu 2 - 61.500 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

złotych) brutto, 

c. za wykonanie etapu 3 - 120.540 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset 

czterdzieści złotych) brutto oraz za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, praw pokrewnych oraz udzielenie licencji, o których mowa w  

§ 8 ust. 2 2.460 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) 

brutto. 
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3. Wykonanie poszczególnych etapów i części prac zostanie potwierdzone 

protokołami odbioru wraz z załącznikami i nośnikami, podpisanymi przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Podstawą zapłaty każdej z części wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w 

ust. 2, będzie protokolarne stwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowego 

wykonania poszczególnego etapu lub części zadania, przy czym w przypadku 

etapu 3 podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokolarne stwierdzenie 

prawidłowego wykonania zadań opisanych w § 4 ust. 4 pkt 2-5. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany w poprawnie wystawionym przez Wykonawcę dokumencie księgowym 

(fakturze lub rachunku) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu 

księgowego oraz po protokolarnym odbiorze całości lub etapu zamówienia przez 

Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem prac opisanym w §4 niniejszej 

umowy i na podstawie uzgodnionego pomiędzy Stronami umowy harmonogramu 

płatności, opisanego w ust. 2. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy wynikające z podpisanej z Zamawiającym umowy.  

 

§10. Kary umowne i odstąpienia od umowy 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego 

części z winy wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu równowartość 25% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1, tytułem kary umownej, za 

każdy przypadek.  

2. W razie zwłoki w wykonaniu poszczególnego etapu prac opisanych w §4 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 2, przewidzianego za etap 

którego dotyczy zwłoka, za każdą dobę zwłoki, licząc od dnia następującego po 

terminie wskazanym za dzień oddania etapu, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W razie zwłoki w wykonaniu etapu 2 tj. produkcji wystawy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §9 ust. 2 punkt 2 za każdą dobę zwłoki, licząc od dnia następującego po 

terminie wskazanym za dzień oddania etapu.  

4. Kary umowne zostaną zapłacone przez Wykonawcę na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni od  dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego w formie 

pisemnej. Wykonawca wyraża także zgodę na potrącenie naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 –3 mogą podlegać sumowaniu. 
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6. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego okazała się wyższa 

niż wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

7. Niezależnie od postanowień  ust. 1-6 w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę warunków umowy, w szczególności jeżeli zwłoka w wykonaniu 

danego etapu zamówienia przekroczy 15 dni Zamawiającemu przysługiwać 

będzie prawo odstąpienia od umowy przy zachowaniu roszczeń o zapłatę kar 

umownych i odszkodowania uzupełniającego. Uprawnienie do odstąpienia od 

umowy może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę.   

8. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, wykonawcy będzie 

przysługiwała zapłata stanowiąca równowartość wykonanej części umowy, 

określona na podstawie protokołu. Protokół sporządzają Strony w terminie 3 dni 

od skutecznego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy.  

 

§11. Siła wyższa 

 

1. W razie wystąpienia okoliczności siły wyższej, za którą uważa się zaistnienie 

zdarzeń nagłych i nieoczekiwanych, którym nie można było zapobiec ani ich 

uniknąć, w szczególności takich jak np.: rozruchy, klęski żywiołowe, pożary oraz 

akty terroru i akcje antyterrorystyczne, itp. - każda ze Stron jest zwolniona od 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy przez czas trwania 

przeszkody. 

2. Strona powołująca się na istnienie okoliczności siły wyższej ma obowiązek 

zawiadomić o tym pisemnie drugą Stronę niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 48 

godzin od czasu zaistnienia tych okoliczności. W takim przypadku Strony 

postanowią pisemnie o dalszym trybie postępowania. Kwoty przekazane przez 

Zamawiającego, a niewykorzystane stosownie do postanowień umowy, 

podlegają zwrotowi. Każde wykorzystanie powinno być udokumentowane. 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza umowa jest zawierana już w 

warunkach istniejącego stanu siły wyższej – stanu epidemii związanej z Covid-

19, który wpływa na funkcjonowanie całego społeczeństwa, w tym wpływa na 

funkcjonowanie Stron, ale związane z nią ograniczenia na moment zawarcia 

umowy nie uniemożliwiają realizacji umowy. 

4. Strony zgodnie przyjmują, że dalsze konsekwencje stanu epidemii, takie jak nowe 

regulacje prawne, które mogą zostać wprowadzone przez władze, a które będą 

miały wpływ na realizację umowy, Strony uznają za siłę wyższą.   

 

§12. Gwarancje 
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1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Wystawę na 5 lat od dnia 

opublikowania Wystawy na serwerze.  Niniejsza umowa jest dokumentem 

gwarancyjnym.  

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną obsługę serwisową wystawy w szczególności 

usuwanie wad, usterek technicznych wystawy wirtualnej lub awarii sprzętu 

użytego do funkcjonowania Wystawy w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia 

wady, usterki, uszkodzeń lub awarii, bądź w innym uzgodnionym z 

Zamawiającym możliwym technicznie terminem. 

3. Wszelkie wady, usterki, uszkodzenia lub awarie będą zgłoszone pisemnie na 

adres e-mail: ……………………………………………………………… 

4. W przypadku jeżeli zgłoszone usterki lub uszkodzenia nie zostaną usunięte w 

terminie podanym w ust. 2 powyżej, wówczas Zamawiający ma prawo usunąć 

usterkę lub uszkodzenie, a kosztami obciążyć Wykonawcę. Jeśli jednak usterka 

lub uszkodzenie nie będzie możliwa do usunięcia przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną równowartości 0,5% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1  za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu usterki lub uszkodzenia przez Wykonawcę. Do kary umownej 

zastosowanie mają zapisy § 10 ust. 4-6. 

 

§13. Osoby kontaktowe 

 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy i osobą do kontaktu jest: …………………………., tel.: 

…………………………………….   

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzorowanie wykonania 

przedmiotu umowy i osobą do kontaktu jest: Piotr Jagiełło-Szostak p.jagiello-

szostak@zajezdnia.org., tel. +48 731 934 201. 

 

§14. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część, a 

zobowiązania Stron zawarte w załącznikach mają taką samą moc wiążącą dla 

Stron, co zobowiązania zawarte w pozostałej części Umowy.  

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem niniejszej 

Umowy, Strony będą się starały rozwiązać na drodze negocjacji lub ugody. W 

przypadku niemożności rozwiązania sporów w taki sposób, będą one 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 

mailto:p.jagiello-szostak@zajezdnia.org
mailto:p.jagiello-szostak@zajezdnia.org
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w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu tej okoliczności. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA

  

 

 

………………………            ………………………. 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Autorska koncepcja Wystawy 

Załącznik nr 2 – Założenia merytoryczne Wystawy 

Załącznik nr 3 – Spis miejsc, bohaterów i eksponatów 

 


