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Załącznik nr   2 

 
 

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w ramach Poddziałania 3.1.1 
- Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

 

UMOWA Nr FP.032.2….2021 

  
Zawarta w dniu ………..2021 roku w Kluczborku w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.2600.6.2.2021.KM pomiędzy  Powiatem 

Kluczborskim reprezentowanym przez: 

Mirosław Birecki – Przewodniczący Zarządu i 

Artur Nowak – Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie Magdaleny Żmudy- Lewald – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a …………………………………………….,  z siedzibą: ……………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………… 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy  jest: 

1. Wykonanie filmu, teledysku z fabułą (długość ok. 2-3 min.) 

Film promocyjny z podkładem muzycznym i fabułą ma promować inwestycje wykonane w ramach 

projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Opolskiego" oraz zachęcać do zachowań proekologiczne mieszkańców, związanych  

z wykorzystywaniem ekologicznych środków transportu.  

Ma to być film z udziałem minimum dwóch bohaterów, z podkładem muzycznym i fabułą (jakąś 

opowieścią). Dla przykładu: młodzi ludzie korzystają z inwestycji wykonanych w ramach projektu - 

jadą na deskorolce po ścieżce rowerowej, wsiadają do ekologicznego autobusu, przesiadają się na 

rower, jadą hulajnogą elektryczną, na rolkach itp. Mają jakiś cel – docierają do jakiegoś miejsca. Na 

koniec napis - hasło: Niska Emisja - Z myślą o mieszkańcach regionu, nazwa projektu, beneficjenci 

itp. 

Film ma mieć dynamiczny teledyskowy montaż, zawierać ujęcia typu b-roll, dodatkowo ujęcia  

z drona. W materiale musi być zaprezentowane 6-9 inwestycji zrealizowanych w ramach projektu z 

obszaru całego Subregionu (po 2-3 z każdego z 3 powiatów). 

Emisje: strony internetowe samorządów z projektu, portale społecznościowe (FB, YT)  

 

2. Wykonanie krótkiego spotu informacyjnego o zrealizowanym projekcie (długość ok. 1 min - 

1,2 min) 

Spot ma zawierać typowo ilościowe informacje dotyczące zrealizowanego projektu przedstawione 

w formie animacji z lektorem i przebitkami filmowymi inwestycji. Informacje te pokazane mają być 

np. na animowanej mapie subregionu. W odniesieniu do mapki pojawiać się mają informacje, gdzie 

i ile powstało km ścieżek, ile autobusów kupiono, ile wybudowano zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych, liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride, liczba wybudowanych obiektów "parkuj i 

jedź" itp. W odniesieniu do każdej zaprezentowanej informacji pojawiać się ma z kolei przebitka 

filmowa. Inwestycje wykorzystane w przebitkach spotu powinny być inne niż w filmie promocyjnym. 

 

Emisje: strony internetowe samorządów z projektu, portale społecznościowe (FB, YT) 

3. Filmy powinny być wykonane w jakości minimum fullHD tj. 1920x1080 pikseli, w formacie 

.mpg4 i przekazane na nośniku cyfrowym. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z mapą inwestycji 

całego Subregionu, czyli trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, 

dokonał samodzielnego rozpoznania ich w terenie (36 inwestycji) w celu wyboru najbardziej 

atrakcyjnych miejsc oraz obiektów do zaprezentowania w obu filmach.  

 
2. Wybrane miejsca i obiekty, scenariusz / koncepcje filmów, wykonane ujęcia, podkład 

muzyczny oraz ostateczny materiał musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
 

3. Wykonawca oświadcza iż w kalkulacji ceny ofertowej uwzględnił następujące koszty:  

- wynajęcia aktorów i lektora,  

- zakupu podkładu muzycznego – licencji,  

- transportu ekipy filmowej po obszarze subregionu, 

- montażu, animacji, udźwiękowienia 

- wynajmu autokaru zakupionego w ramach projektu, do wykonania z nim ujęć filmowych,  

- ujęć z drona. 

oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie: do 
27.08.2021 r. 

 

§ 4 

1.  Strony niniejszej umowy ustalają wysokość wynagrodzenia na kwotę: 

-  ……….. zł netto, …………………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………… zł  brutto ). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia  przez Zamawiającego przelewem, 

na podstawie protokołu odbioru na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. 

3.  Termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.  

4.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5.  Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

6.  Podmiotem realizującym zamówienie jest Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork, 

NIP 751-165-78-74. 

§ 5 

1. W ramach podpisanej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw 

autorskich  do wykonanych filmów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich  znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. Wykonawca upoważnia 

również Zamawiającego do rozporządzania oraz  korzystania z materiałów stanowiących 

opracowanie filmów. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez 

konieczności uzyskiwania odrębnej zgody oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa 

autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapewnia, że wykonane filmy, nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich 

i ponosi za to odpowiedzialność. 

3. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz jest obowiązany do udzielenia pełnej pomocy dla 

załatwienia sporu. 

§ 6 

1. W przypadku nieterminowego wykonania zadania lub nieterminowego usunięcia wad                      

i usterek Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 2 % wartości zamówienia za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, Wykonawcy należą się kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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5. Usterki i wady będą usunięte w terminie 5 dni od daty  powiadomienia. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zmiana postanowień umowy możliwa jest w zakresie przedłużenia Wykonawcy terminu 

realizacji zadania z powodu wystąpienia okoliczności bądź zdarzeń losowych (siły wyższej), których 

nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, które to okoliczności uniemożliwią 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej 

jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.   

§ 8 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

                 Zamawiający                                                                   Wykonawca 


