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OGOLNEWARUNKIUMOW

§1

ZamawiaJaCyPOWierzaaWykonawcaprzyJmujedowykonania：

1）przygotowaniedodrukuwsystemieCtP，Skはd komputerowyidrukwydawnictwao

nazwie”Raport o stanie Srodowiska woJeWOdztwa kujawsko－POmOrSkiego w2015

roku”，ZWanegOdaiejRapohem，ktOregospecyfikacjezawierazalacznikdoniniejszej

2）opracoY叩eelektroniczpejwerSjiRapo血doumieszczenianastronieinternetowej

ZamawlaJaCeg0　0bejmuJaCegO StWOrZenie wersji Raportu w formacie PDF z

ZakladkamiisterowaniemumoZIiwiaJaCegOPOruSZaniesIePOStrukturzepubijkaqjwg
nastepuJaCyChzaloZeh：

a）optymaiizacjaiwykonaniezakねdekzgodniezespisemtreSciwersjidrukowanej，

b）WerSjaPDFobejmujecaIoSewersjidrukowanej，

C）wersjaPDFmoZeZOStaePOWiekszonaotreSci，ktereniezostalyopublikowanew

WerSjidrukowaneJ，

d）rOZmiarRaportuwwersjjPDFnjemoZeprZekroczyeIacznie50MB．

§2

1．　NamocyninleJSZeJumOWyWykonawcaprzenosinaZamawia」aCegOZdniemodbioru，

POtWierdzonegoprotokoiem，Oktbrymmowaw§5ust・5，autOrSkieprawamajatkowe

doprogramukomputerPWegOWymienionegow§1pkt2・ZWanegOdalejprogramem

komputerowym，W ZWlaZku z czym ZamawlaJaCy nabywa wylaczne prawo do

korzystania z tego programui do rozporzadzania njm na poIach ekspIoataqi

Wymienionychwust．2wPoIsceizagraniCa・

Wylaczneprawodokorzystaniairozporzadzania，Oktdrymmowawust．1，0bejmuJe

PraWOdo：

1）tn〝aIegoIubczasowego zwieiokrotnianiaprogramukomputerowegowcaloSciiub

WCZeSCIjakimikoIwiekSrodkamiiwjakiejkoIwiekformienawszeIkichnoSnikach

magnetycznych znanych w dniu zawarcia tej umowy，W tym na dyskietkach，

dyskachstaIych，taSmach，PJytachCD，DVDorazpJytachCD－R，WPamiecit…a伺

ROMinietrwaJejRAMnanieograniczonejiiczbiestanowiskkomputerowych，

2）t山maczen亨PrZyStOSOWyWania，dokonywanja zmjan ukJaduiubjakichkoIwiek

innych zmian W PrOgramie komputerowym，Z ZaChowaniem praw osoby，ktdra

tychzmjandokonaね，

3）pubiicznegorozpowszechniapiawdowoinejformiezapomocadowoInejtechniki，

WtymZaPOSrednictwemsieclinternet oraznanoSnikach，Oktdrychmowawpkt

l，Wtym PraWO uZyczenia，naJmuiubdzierZawy programu komputeroweg01ub

JegOkopjI．

3．ZamawiaJaCy nabywa ponadto wyiaczne prawo zezwaIania na wykonywanie

ZaleZnych prawautorskich do prOgramu komputerowegowzakresieterytorialnymi

CZaSOWymOkreSIonymwust．1napoIachekspioatacJ1，0ktOrychmowawust．2i4．

4．ZamawiaJaCynabywatakZewylaczneprawodowykorZyStyWanjainformacJI°ideachi

ZaSadach，bedacych podstawajakiegokoIwiek eiementu programu komputerowego

doceidwinnychniZosiagnIeCieWSPdIdziaIaniazniezaleZniestworzonymprogramem

komputerowym・W tym do rOZWijania・WytWarZaPiaIub wprowadzania d00brotu

PrOgramukomputeroweg00istotniepodobnejformie．

5．WyJaczneprawodokorzystaniairozporZadzania，OktOrymmowawust．1，2i4，jak

rOwniezwylaczne prawozezwalania nawykonywaniezaieZnych prawautorSkichdo

PrOgramu komputerOWegO，O ktdrym mowa w ust．3，ZamawiajaCy mOZe pIZenjeSC

bez ograniczeh na osoby trzecie，ZamawlajaCyJeSt POnadto upowaZniony d0
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udzielania wyiacznychi niewylacznychIicenqi na korzystanie z programu

komputeroweg0．

6．Przeniesienie autorskich praw majatkowych wymienionych w ust．1－5nastepuje

nieodpJatnie．

§3

NamocyninieJSZejumowyZamawIaJaCynabywaprawowiasnoScidostarczonegomu

PrZeZWykonawceegzempIarzaprogramukomputerowegobezwzgiedunatechnike
utrwaleniainoSnik，naktOrymnastapiJoutrwalenie．

§4

Wykonawca oSwiadcza，Ze program komputerowy zostanie stworzony w ramach

Wykonywania tej umowy jako utwOr w pehisamoistny，nie jnsplrOWany Cudzymi

utworami oraz Ze korzystanjei rozporzadzanie nim przez ZamawiaJacegOIJegO

nastepcow prawnych w zakresie przedmiotowym，terytOriainymi czasowym，

OkreSIonymwparagrafach poprzednich，nie naruszyprawwねSnOSciinteIektuaIneiI

dObrOSObistychosObtrzecich．

Wykonawca zobowiaZuJe Sie do zaspokojenia roszczeh osdb trzecich wyniklych z

naruszenia przys山guJaCyChim praw wlasnoSciinteiektuaineJi debr osobistych，

dokonanego w zwiazku z ekspioatacJa PrOgramu komputerowego，W tym rdwnieZ

rOSZCZehskierowanychztegotytuiudoZamawlaJaCegOiJegOnaSlepcewprawnych．

§5

1，WykonawcazobowiazujesiewykonaeidostarczyeprzedmiotumowyokreSlonyw§1，W

SPOSdbokreSionywust．4，Wterminiedodnia301istopada2016roku．

2，Wykonawca ud°StePniZamawiaJaCemu Raportwformacie programu skJadajacegoiub

PDFnaJPOZnIeJWdniuodbioruprzedmiotuumowy．

3．WykonawcazobowiaZuJeSiePOnadtodowykonaniaerratyRaportuwed山gprzekazane」

PrZeZ ZamawlaJaCegOiisty bJeddwwraz z poprawkamiidostarczeniaJej do siedziby

ZamawiaJaCegOWClagu14dnioddniaprzekazaniaIisty．

4・Wykon叩CaZObowiazujesiedostarczy牢TZedmiotumowyokreSionyw§1dosiedziby

ZamawIaJaCegO W Bydgoszczy wiiosci500　sztuk egzempIarzy oraz　250　sztuk

egzempiarzydo DelegaturyZamawIaJaCegOWeWlocLawku przy Pi．Kopernika2i250

SZtukegzempIarzydoDeiegaturyZamawIaJaCegOWToruniuprzyui．Moniuszki15－21，0

ktOrychmowawspecyfikacji，StanOWlaCeJZalacznikdoninieJSZeJumOWy．

5，0dbidrprzedmiotuumowyokreSlonegow§1zostaniepotwierdzonyprotokolemodbioru

POdpisanymprzezprzedstawicieIistrOnWSiedzibieZamawlaJaCeg0．

§6

1．TreSe njezbedna do wykonania przedmiotu umowy okreSionego w　§1zostanie

dostarczonaprzezZamawlaJaCeg0．

2・TreSe，OktdreJmOWaWuSt・1，ZamawiaJaCydostarczyWykonawcywformieelektronjczneJ

－tekstitabIice w formacie O冊Ce2010，rySunkiw formacie Core115，0－do dnia　5

WrZeSnia2016r〟

3．MateriaJy niezbednedowykonania praco功etych przedmiotem umowyokreSionymw§1

ZaPeWniaWykonawca．

4．ZamawiaJaCynadalwydawnictwunrISBN978－83－927525－8－5．
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§7

1・ZawykonanieprzedmiotuumowyokreSionegow§1ierratylOktdrejmowaw§5ust・3，

0raZZa PrZen－eSienie．praw autorskich，O ktdrych mowaw§2ust・1・Zamawiajacy

ZObowiazuJe Sie do ulSZCZenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokoSci

‥“…‥…．Zl（Slownie‥．…・・“…………・）“Podana kwota zawiera podatek VAT w

ObowiazuJaCeJWySOkoScI．

2・WynagrOdzenie，O ktOrym mowa w ust・1，0bejmuJe WSZyStkie koszty wynikajace z

Wykonania niniejszej umowy w szczegdInoSci：redakcja technicznaI」eZykowa tekstu

Raportu，PrZygOtOWanie do drukuwsystemie CtP，Skねd komputerowy，druk，tranSPOH

Raportu do siedziby ZamawiaJaCegOi Deiegatur ZamawlaJaCegO，Wykonaniei druk

erraty，POdrdZe s山Zbowe Wykonawcy do siedzibyZamawlaJaCegOW Ceiu uzgodnieh，

kosztuZytychmaterialdwitp．

3・Zap胤awyn等rOdzenia）Oktdrymmowawust・1・naStaPip00dbiorzeprzedmiotuumoッ

isporzadzenIuPrOtOkoh，Oktdrym mowaw§5ust・5，Wterminie30dniodotrzymania

faktury VAT przez ZamawlaJaCegO PrZeIewem na rachunek bankowy Wykonawcy
WSkazanywtejfakturze．

4・Dniemza函tybedziedziehobciaZeniarachunkuZamawiaja？egO・

5・Wykonawca zobowiazuJe Sie do terminowego reguiowanla naieZnoSci podatkowych

（POdatekVAT）FYiazanych z wystawi叩dia Zamawjaja等gO faktura VAT oraz do

ZaPlaty ZamawiaJaCemu Odszkodowania W PrZyPadku nIePraWidJowego wystawienia

fakturyVAT．

6．Wykonawca oSwiadcza，Ze jest／nie jest★　pIatnikiem podatku VAT，nr NIP

§8

1．Wykonawcazobowiazanyjestdo uiszczenianarzeczZamawiaJaCegOkaryumowneJW

WySOkoSci2％wynagrodzenia・Oktdrymmowaw§7ust・1）WP「ZyPadkuniedotrzymania

PrZeZWykonawcetermin十°ktdrymmowaw§5ust・1・iubterm－nu・Oktdrymmowaw§5

ust．3－ZakaZdydziehopoznienia．

2，W prZyPadku nleWykonaniaIub nienaieZytego wykonania przez Wykonawce

ktOregokoiwiek z obowiazkdw，O ktOrych mowa w§5ust．2－4，Wykonawca bedzie

ZObowiazany do zapJaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokoSci　3　％

WynagrOdzeniaIOktdrymmowaY§7ust－1・

3，W przypadku，gdy ZamawlaJaCy POniesie szkode przewyZszaJaCa WySOkoSe

ZaStrZeZonych karumownych，O ktdrych mowawust．1i2，bedzie on uprawnionydo

dochodzenia odszkodowania uzupe柚aJaCegO naZaSadach ogdInych ureguiowanychw

KodeksiecywiInym．

4，Wykonawca wyraZa zgode na potracenie karumownych naieZnych ZamawiaJaCemu Z

naieZnegomuwynagrodzenia．

§9

1．WykonawcazobowiazuJeSjeniepowjerzaewykonaniajakichkQlwjekpracwynikajacych

ZnjnlqSZqumOWyPraCOWnikomZamawiajaCegO．

2．W przypadku naruszenia warunku okreSionego w ust．1ZamawlaJaCemu bedzie

PrZyS山glWaioprawodorOZWlaZanianinleJSZeJumOWyZeSkutkiemnatychmiastowym．

§10

WszelkieuzgodnieniadotyczaceprzedmjotuumowyodbywaesiebedawyIaczniewsiedzibie
Zamawia」aCegOtj．przyui．PiotraSkargi2wBydgoszczy．
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§11

1．WraziewystapieniaistotneJZmianyok01icznoscIPoWodL幅Cq，Zewykonanieumowynie

ieZywinteresiepubIicznym，CZegoniemoZnabyわprzewidzieewchw帥zawarciaumowy，

ZamawIaJaCymOZe°dstapieodumowywterminie30dniodpowzIeClaWiadomoScio

tychokoiicznoSciach．

2．WprZyPadku，Oktbrymust．1，WykonawcamoZeZadaewyiaczniezapねtynaleZn匂mu

Ztytu山Wyk°naniaczeSciumowy．

§12

ZamawlaJaCy ma PraWO kontroIowae sposdb wykonywania przedmiotu umowy przez

Wykonawce．

§13

ZmianyumowγWmagaiaformypISemneJWPOStaCianeksupodrygoremniewaZnoSci．

§14

1，W sprawach nie uregulowanych umowa maJa Odpowiednie zastosowanie przepISy

Kodeksucywiinego．

2．Ewentuaine spory strony poddaja pod rozstrzygnIeCie WJaSciwego rzeczowo sadu w

Bydgoszczy“

§15

Umowe sporzadzono w trZeCh egzempIarzach，jeden dla Wykonawcyi dwa dla

ZamawlaJaCeg0．

★－niepotrzebneskreSIiC．

p．0．Naczel

Administracy

mg′i施工W誠あmd・Bacり融


