STAŁY WZÓR UMOWY

UMOWA ZLECENIA
zawarta w Krakowie, dnia ………………2018 r. pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie pod adresem: Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków, zwaną w dalszej części Zleceniodawcą, reprezentowaną przez ………………………,
Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr ……………..
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………………
a
………………………. z siedzibą w (adres) ………………………., będącym uczelnią publiczną działającą na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jedn. tekst Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
reprezentowanym przez: ……………………… na podstawie Pełnomocnictwa nr ….. z dnia ………… przy
kontrasygnacie finansowej ……….. , zwanymi w dalszej treści umowy „Strony”.
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej
ustawy.
§1
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy usługę polegającą na promocji Miasta Krakowa jako
ośrodka naukowo-akademickiego w związku z organizacją przez Zleceniobiorcę konferencji
pt.………………………………, która odbędzie się w Krakowie, w dniach ……………….
2. W ramach wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) umieszczenia nazwy i logotypów Zleceniodawcy (Kraków oraz KRK2B) na zaproszeniach na
konferencję, / w materiałach promocyjnych dedykowanych konferencji (folderach, broszurach
itp.), / na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu wraz z aktywnym łączem do strony
internetowej Zleceniodawcy (www.krakow.pl/biznes). Logotypy zostaną przekazane
Zleceniobiorcy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany w §7 ust. 1, w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy;
b) umożliwienia Zleceniodawcy emisji filmu lub prezentacji o Krakowie (o długości do 10 minut)
w trakcie konferencji. Szczegóły techniczne zostaną ustalone przez osoby wskazane w §7
w trybie kontaktów roboczych;
c) przekazania Zleceniodawcy krótkiego sprawozdania z realizacji zobowiązań
wymienionych powyżej wraz z zestawieniem podstawowych informacji na temat
uczestników konferencji, takich jak: liczba uczestników i kraj ich pochodzenia.
§2
Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia ……………. 2018 r.
§3
1. W celu wykonania postanowień niniejszej Umowy Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy
licencji do korzystania z nazwy i logotypów Zleceniodawcy, w czasie obowiązywania
Umowy i bez prawa do udzielania dalszych licencji, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy
nazwy oraz logotypów Zleceniodawcy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych;
2) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie (bezprzewodowe
naziemne, bezprzewodowe satelitarne, przewodowe), reemitowanie oraz ekspozycja
w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych,
w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź
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wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
logotypów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
zamieszczanie na stronie intranetowej i innych stronach internetowych i intranetowych,
mediach społecznościach oraz w treści korespondencji, a także poprzez wprowadzanie
do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych (np.
serwera) - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą
się np. w pamięci RAM.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się korzystać z nazwy i logotypów Zleceniodawcy, wyłącznie
w związku z przedmiotem umowy.
§4
1. Zleceniobiorcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z §1 przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….. zł brutto (słownie: ………………………………
złotych brutto), w tym podatek VAT ……%.
2. Środki finansowe na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego są ujęte w planie
finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018: dz. 750, rozdz. 75075 § 4300 GWŚMK
zad. WR/COI/04 - Obsługa inwestorów.
3. W przypadku, gdy wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni swój status na
podatnika VAT, kwota wynagrodzenia zawarta w umowie będzie traktowana jako kwota brutto.
§5
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy: ………………………………., w terminie do 30 dni od dostarczenia
Zleceniodawcy prawidłowej faktury VAT/prawidłowego rachunku wystawionej/wystawionego /
do 28 grudnia 2018 r. po dostarczeniu prawidłowej faktury VAT/prawidłowego rachunku
w następujący sposób:
Nabywca:
Gmina Miejska Kraków
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierająca:
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Rozwoju Miasta
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
i po potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy na fakturze VAT/rachunku przez osobę
wymienioną w §7 ust. 2.
2. Zleceniobiorca przedłoży prawidłowo wystawioną fakturę VAT/ prawidłowo wystawiony
rachunek najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca/w dniu…………….
3. Zleceniobiorca nie jest/jest podatnikiem podatku VAT: NIP: ……..; REGON: …………
4. Gmina Miejska Kraków jest podatnikiem podatku VAT:
NIP: 676-101-37-17; REGON: 351554353.
5. Terminem zapłaty wynagrodzenia jest dzień dokonania przez Zleceniodawcę polecenia
przelewu płatności na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
6. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga
zgody Prezydenta Miasta Krakowa wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§6
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach:
a) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy – Zleceniodawca
zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto
określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy,
c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę –
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty
wynagrodzenia brutto określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zleceniobiorcy jest:
………………………..(tel.:..…………, e-mail:……………) lub osoba oddelegowana.
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniodawcy za nadzór nad realizacją umowy oraz
potwierdzenie jej wykonania na fakturze VAT/rachunku jest ………………………….., pracownik
Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa (tel. ………., e-mail: ……………..) lub osoba
zastępująca.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniodawcy za rozliczenie finansowe niniejszej umowy
ze strony Zleceniodawcy jest ………………… – pracownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta Krakowa (tel. …………..) lub osoba zastępująca.
§8
Wszelkie uzupełnienia i zmiany w niniejszej umowie, a także jej rozwiązanie (w tym
wypowiedzenie przez jedną ze stron), wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 11
Umowę z ……………………………………………. sporządza
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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