Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy dotyczącej realizacji
zamówienia :
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Minimalny wymiar i zakres kar umownych:
a) Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
- w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % kwoty ustalonej jako
wynagrodzenie netto za wykonanie tego zadania, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień opóźnienia;
- odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę z jego winy – w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia określonego w Umowie.
b) Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary
umowne.
4. W odniesieniu do efektów prac będących utworami w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 666, ze zm.) zwanych dalej „Dziełem”, Wykonawca będzie
zobligowany do tego, że:
a)
będzie jedynym uprawnionym do całości autorskich prawa majątkowych dot. Dzieła oraz praw zależnych
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, chyba że te prawa w sposób pierwotny zostaną nabyte przez
Zamawiającego.
b)
Dzieło nie będzie w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to
nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
c)
nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła;
d)
Dzieło nie będzie opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu, a jeżeli którykolwiek z
elementów będzie prawem zależnym, to Wykonawca oświadcza, iż twórca utworu pierwotnego wyraził
nieodwołalne zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z niego przez Zamawiającego w zakresie
przewidzianym niniejszą umową (m.in. pola eksploatacji);
e)
posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań
Dzieła;
4. Płatność za poszczególne etapy prac będzie dokonywana zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie.

