PROJEKT
Umowa o dzieło z prawami autorskimi
zawarta w dniu……………...pomiędzy Gminą Bodzechów , reprezentowaną przez:
Jerzego Murzyna – Wójta Gminy Bodzechów
przy kontrasygnacie
Beaty Gardynik – Skarbnika Gminy
zwanym „Zamawiającym”
a…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym „Wykonawcą”
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy
Bodzechów na lata 2020 – 2023, aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz aktualizacji
Planu Ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie
Gminy Bodzechów.
§2
Wykonanie przedmiotu umowy winno uwzględniać wymagania wynikające z:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2067 z późn. zm).
2) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę
niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 661).
3) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
4) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Uzgodnienia treści zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Bodzechów na lata 2020 – 2023 oraz uzyskania pozytywnej pisemnej opinii
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, pozytywnego uzgodnienia
zaktualizowanego Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
na terenie Gminy Bodzechów z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Kielcach oraz właściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze powiatu.

2) Sporządzenie stosownego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy
Bodzechów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bodzechów na
lata 2020 – 2023.
3) Przedłożenia Zamawiającemu 4 egzemplarzy Programu i Planu w wersji papierowej,
4 egzemplarzy w wersji elektronicznej oraz zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytków
w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej kart zabytków.
§4
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31
października 2019 r.
§5
Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się następujące wynagrodzenie:
a) Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bodzechów na lata 2020 - 2023
cena netto ….......................................zł, podatek Vat………..% kwota……………….zł
cena brutto………………………… zł
słownie złotych:.........................................................................................................................
b) Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków (wraz z ewentualnym opracowaniem kart
zabytków)
cena netto ….......................................zł, podatek Vat………..% kwota……………….zł
cena brutto………………………… zł
słownie złotych: …......................................................................

c) Aktualizacja Planu Ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych na terenie Gminy Bodzechów
cena netto ….......................................zł, podatek Vat………..% kwota……………….zł
cena brutto………………………… zł
słownie złotych: …..................................................................................................................…
Cena za zrealizowanie całego zamówienia:
cena netto ….......................................zł, podatek Vat………..% kwota……………….zł
cena brutto………………………… zł
słownie złotych: …..................................................................................…
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 14
dni od podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury wystawianej na:
Nabywca:
Gmina Bodzechów
ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.
NIP …………….
§6
1. Wykonawca oświadcza, że dzieło opisane w § 1 stanowi utwór w rozumieniu ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Utwór ten nie narusza praw autorskich innych
osób.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego dzieła
obejmujące następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) kopiowanie,
c) wprowadzanie do pamięci komputera,
d) publikowanie.

§7
1) Ze strony Zamawiającego realizacją przedmiotu umowy będzie się zajmować:
a)

Pan/Pani ……………………………
tel……………………………………

e-mail:…………………………………
b)Pan/Pani ……………………………………
tel……………………………………
E-mail:……………………………
2) Ze strony wykonawcy realizacją przedmiotu umowy będzie się zajmować:
a)Pan/Pani ……………………………………..
tel………………………………………….
e-mail:………………………………………
§8
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5
za każdy dzień zwłoki,
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5.
2) Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z kwoty faktury VAT
Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej lub Wykonawca zapłaci naliczoną karę
w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

