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Załącznik nr 3 

 

WZÓR UMOWY 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 

w pkt. 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014 – 2020”. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących dostaw i usług: 

 

 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie 

niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, jaka jest 

wymagana przy dostawach tego rodzaju. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, które utrudniałyby lub uniemożliwiały Wykonawcy 

należyte wykonanie powierzonych mu zadań, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach. 

4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy, a w szczególności do udzielania informacji i danych niezbędnych do jego 

wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W ciągu 7 

dni od dnia podpisania Umowy Strony sporządzą „Harmonogram szczegółowy”. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu przedmiot umowy w 

terminach zgodnych z Harmonogramem szczegółowym. Strony ustalą terminy dostaw 

i odbioru gadżetów oraz termin wykonania usług doradczych. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru części wykonanego Przedmiotu Umowy, tj. 

maksymalnie w terminie 3 dni od dostarczenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. 

8. Podstawą dokonania odbioru jest zaakceptowanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

po dokonaniu weryfikacji zgodności przekazanego Przedmiotu Umowy z Umową. 

Zamawiający może: 

a. Przyjąć Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń; 

b. Stwierdzić niezgodność przekazanego Przedmiotu Umowy z Umową. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności, Zamawiający przesyła informacje dotyczące niezgodności, 

wskazuje błędy. 

9. Jeżeli dostarczone gadżety  będą niezgodne z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie 

spełniał wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca odbierze dostarczony 
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towar z siedziby firmy na swój koszt i wymieni na nowy, wolny od wad i zgodne ze złożoną 

Ofertą w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia 

tego faktu przez Zamawiającego, 

10. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w części lub w całości. 

11. Z czynności odbioru sporządza się „Protokół odbioru”. Protokół stanowi podstawę do zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 4 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: ……………………… zł (słownie: 

………………………………… złotych) netto, powiększone o podatek VAT w wysokości 

zgodnej z obowiązującą stawką, w tym za poszczególne projekty, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności w częściach, po zrealizowaniu danej części 

zamówienia i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jak również możliwość płatności 

zaliczkowych, na wniosek Wykonawcy. 

3. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w terminie …… dni od daty przesłania faktury VAT przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość przesyłania faktur w formie 

elektronicznej. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru 

potwierdzający wykonanie prac zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, a w przypadku 

płatności zaliczkowych faktura pro-forma. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i stanowi całość wynagrodzenia 

Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem Umowy, w tym przekazanie majątkowych praw autorskich na polach 

eksploatacji określonych poniżej. 

 

§ 5 

1. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów 

powstałych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zakres nabytych przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, opisanych 

w ust. 1 powyżej, z chwilą odbioru danych prac, obejmować będzie prawo do korzystania z 

utworów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na dowolnym terytorium poza jej 

granicami, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 74 ust. 4 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do: 

a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

c. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu bądź ich kopii. 
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d. korzystania z utworu na wskazanych w punktach a) – c) powyżej polach eksploatacji 

zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Wraz z przeniesieniem  majątkowych praw autorskich do Utworów, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do Utworów.  

4. Wykonawca gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do 

Utworów nie będą wykonywać oraz podnosić roszczeń w zakresie praw zależnych w 

stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych oraz licencjobiorców.  

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworów, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których Utwory te zostały utrwalone.  

6. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworów nastąpi z chwilą 

zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

 

 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczonego Przedmiotu umowy z wymaganiami 

Zapytania ofertowego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 

4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, 

b. w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40% kwoty brutto, o której mowa w § 4 

ust. 1. 

c. w przypadku niewłaściwego wykonywania Przedmiotu Umowy, przez co Strony uznają 

realizację niezgodnie z założeniami wynikającymi z Umowy, treści Zapytania 

ofertowego czy Oferty Wykonawcy w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 

4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. 

2. Naliczone kary umowne podlegają sumowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd 

odmówi ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

działalności, jeżeli Wykonawca zawrze  z wierzycielami układ skutkujący powstaniem 

zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja 

przedsiębiorstwa; 

b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej jego części; 

c. Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 7 

dni. 
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2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części. 

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie 

w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian 

w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:  

a. harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym,  

b. złożenia zamówienia uzupełniającego, o czym mowa w Zapytaniu ofertowym; 

c. zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego pierwotnie w umowie.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy: 

a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły 

wyższej”, np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), 

katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),  zmiana przepisów 

prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia 

życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, 

że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu. 

b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające  

Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony 

mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin 

zakończenia wykonania niniejszej umowy. 

c. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do 

wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

4. Wszelkie spory, mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez Strony polubownie. W razie niemożliwości polubownego rozstrzygnięcia 
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sporu zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa autorskiego. 

6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 

7. Załączniki:  

a. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


