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Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY 

zawarta w Lwówku Śląskim w dniu …………………. r. pomiędzy: 

Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 25A,          

59-600  Lwówek Śląski,  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariolę Szczęsną  

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski -  Julity Marchewka 

zwanym dalej „Zamawiający”  

a  

…………………… zam. ……………………….., legitymujący się dowodem osobistym  

seria ………………, wydanym przez …………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dzieła.  

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, 

zgodnie ze specyfiką Dzieła oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie 

będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr 

osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Dzieła nie są 

ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dzieła osobiście. Wykonawca nie może 

powierzyć wykonania Dzieła osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dzieła Zamawiającemu w formie 

elektronicznej. 
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło:  

1) samodzielnie/ posługując się osobą……………………….. 

2) o charakterze indywidualnym; 

3) bez wad prawnych; 

4) nienaruszający praw osób trzecich. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Dzieła. 

§ 4 

1. Dzieło, o którym mowa w § 2 umowy, obejmuje wykonanie:  

1.1 Zadanie 1 – „Wykonanie profesjonalnych zdjęć dokumentujących przebieg       

  XXI Lwóweckiego Lata Agatowego ” 

- termin wykonania zadania: 13-15.07.2018r.,  

- miejsce: rynek miejski Lwówka Śl., planty, lwówecki ratusz, 

- wykonanie profesjonalnych zdjęć dokumentujących imprezę XXI Lwóweckie Lato Agatowe 

z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

oraz do wykorzystania m.in. folderów, publikacji promocyjnych, podczas targów 

turystycznych, sejmików geologicznych, stałej wystawy multimedialnej, która znajdować się 

będzie w Lwóweckim Ratuszu.  

Specyfikacja: 

• wykonanie nie mniej niż 1000 zdjęć w ciągu 1 dnia przez okres 3 dni trwania

 Lwóweckiego Lata Agatowego (łącznie nie mniej niż 3000 zdjęć), 

• parametry techniczne: rozdzielczość zdjęć ok. 6000px x 4000px. Zamawiający będzie 

miał możliwość zmiany rozdzielczości o czym poinformuje Wykonawcę. 

• fotografie dokumentujące przebieg imprezy w dn. 13-15.07.2018r.: wykonane zdjęcia 

m.in. powinny uwzględniać: oficjalne otwarcie Międzynarodowej Giełdy Minerałów i 

Wyrobów Jubilerskich, giełdę minerałów i wyrobów jubilerskich, paradę 

poszukiwaczy skarbów, parada motocykli, oficjalne otwarcie i zakończeie XXI 

Lwóweckiego Lata Agatowego, a także fotografie dokumentujące, koncerty gwiazd 

dużej sceny, wystawę główną oraz wystawy prywatnych kolekcji mineralogicznych i 

atrakcje geologiczne Dolnego Śląska i Górnych Łużyc, atrakcje sceny dziecięco - 

młodzieżowej.  

- Wykonawca przekaże nagrany materiał na nośniku cyfrowym (pendrive, DVD), w formacie 

umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC. 
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- Wykonawca wykona obróbkę graficzną (m.in. korektę kolorów i ostrości, kadrowanie, 

retusz) 50 fotografii (wybranych przez Zamawiającego) w celu zamieszczenia zdjęć m.in. na 

portalach internetowych, do zamieszczenia w folderach i innych publikacjach.  

 

1.2 Zadanie 2- „Usługa fotograficzna atrakcji turystycznych gminy i miasta  

Lwówek Śląski“ 

- termin: wykonania zadania 13.07- 15.09.2018r.   

- miejsce: teren gminy i miasta Lwówek Śl. 

- wykonanie profesjonalnych zdjęć dokumentujących atrakcje turystyczne gminy i miasta 

Lwówek Śląski z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski oraz do wykorzystania m.in. folderów, publikacji promocyjnych, podczas 

targów turystycznych, sejmików geologicznych, stałej wystawy multimedialnej.  

Specyfikacja: 

• wykonanie nie mniej niż 200 zdjęć dokumentujących atrakcje turystyczne gminy i 

miasta Lwówek Śląski 

• parametry techniczne: rozdzielczość zdjęć ok. 6000px x 4000px. Zamawiający będzie 

miał możliwość zmiany rozdzielczości o czym poinformuje Wykonawcę. 

• fotografie atrakcji turystycznych m.in.: ratusz miejski (w tym wnętrze ratusza), 

lwówecki rynek, mury obronne, „Szwajcaria lwówecka”, Skały Panieńskie”, ule 

figuralne w Dworku, „Skała z Medalionem”, panorama miasta, jaskinie, kościoły i 

pałace, zbiornik wodny w Rakowicach Małych  

• fotografie zrobione nocą: ratusz, rynek miejski i mury obronne. 

- Wykonawca przekaże nagrany materiał na nośniku cyfrowym (pendrive, DVD), w formacie 

umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC. 

- Wykonawca wykona obróbkę graficzną (m.in. korektę kolorów i ostrości, kadrowanie, 

retusz) 40 fotografii (wybranych przez Zamawiającego) w celu zamieszczenia zdjęć m.in. na 

portalach internetowych, do zamieszczenia w folderach i innych publikacjach.  

(adekwatnie do Zadania, którego umowa dotyczy) 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

Dzieła na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie : 

1) zwielokrotniania; 

2) utrwalania; 
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3) wyświetlania; 

f) wykorzystywania na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych. 

   g) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy, 

   h) wykorzystywania w publikacjach, których wydawców lub współwydawcą jest    

Zamawiający. 

2. Przeniesienie praw autorskich do Dzieła nastąpi w dniu jego przyjęcia przez 

Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia 13.07.2018r., natomiast ukończenie    

dzieła nastąpi: 

Zadanie 1: do 17.07.2018r. przy czym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu     

wykonane zdjęcia na nośniku m.in. płycie DVD; 

Zadanie 2: do  dnia 17.09.2018r. przy czym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

 wykonane zdjęcia na nośniku m.in. płycie DVD. 

Zamawiający zobowiązuje się przyjąć Dzieło lub odmówić jego przyjęcia w terminie 7  

dni od dnia jego dostarczenia przez Wykonawcę. 

2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania spisanego w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Dzieło zawiera wady o charakterze      

jakościowym, ilościowym lub jest niezgodne z zobowiązaniem Wykonawcy, o którym m

owa w § 1 i § 4 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do usunięcia ww. w

ad w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wartość brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 strony ustalają na:  

     ............................ zł, (słownie: ............................ złotych) tj. ................ netto    

(słownie:.......................................................) + VAT  

    (wartość adekwatna do zadania , które umowa dotyczy ) 

2. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są 

faktury/ rachunki wystawione przez Wykonawcę.  

3. Zasady rozliczenia za wykonaną usługę związane z wykonaniem przedmiotu umowy              

są  następujące: 

fakturą/ rachunkiem za wykonaną i odebraną przez Wykonawcę za usługę.  
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4. Podstawę do wystawienia faktur/ rachunków stanowi podpisany przez Zamawiającego 

protokół końcowego odbioru wykonania usługi.  

2. Kwota z ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw 

autorskich do Dzieła. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 

14 dni roboczych od dnia przekazania Dzieła Zamawiającemu, na rachunek bankowy 

…………………. 

§ 8 

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 1% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.  

2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania dzieła z zachowaniem prawa do 

kary umownej, 

b) odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka przekroczy okres 21 dni oraz żądać kary umownej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

§ 10 

Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z 

niniejszej umowy sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

              Zamawiający                       Wykonawca 


