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UMOWA  
 

Zawarta w dniu ……. 2017r., pomiędzy: 

 

Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12,  

REGON: 000290096, NIP: 8992228100, reprezentowanym przez: 

…………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

….., reprezentowanym przez: 

……………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: P/US/69/17/NRzP/RK o udzielenie 

zamówienia na usługi społeczne (Usługi edukacyjne i szkoleniowe, kod CPV: 80000000-4, 

80310000-0, 80320000-3), na podstawie art. 138 g oraz 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579), została zawarta umowa 

o następującej treści. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy (Umowa) jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej 

kampanii społecznej/edukacyjno-informacyjnej (Kampania) w zakresie profilaktyki 

onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka płuca, raka szyjki 

macicy oraz czerniaka. 

2. Kampania skierowana będzie do mieszkańców województwa dolnośląskiego 

szczególnie do kobiet oraz uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Podjęte przez Wykonawcę działania mają przyczynić się poprzez edukację 

onkologiczną do zwiększenia świadomości mieszkańców województwa, kształtowania 

właściwych postaw i wartości, podkreślenia roli zapobiegania chorobom i profilaktyki, 

podniesienia poziomu wiedzy na temat chorób nowotworowych, zwiększenia 

świadomości mieszkańców na temat zdrowego stylu życia i pozytywnych postaw. 

4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ i jego 

załącznikach, które stanowią integralną część umowy.  
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§ 2. Definicje 

 

1. Materiały Reklamowe –  wszelkie materiały przeznaczone do emisji lub ekspozycji w 

Mediach, oraz ich części składowe; 

2. Cel kampanii – informowanie społeczeństwa Dolnego Śląska o elementach 

profilaktyki onkologicznej z wykorzystaniem wielu środków przekazu. Istotne jest 

osiągnięcie możliwie maksymalnego zasięgu kampanii i dotarcie do jak największej 

liczby mieszkańców województwa dolnośląskiego, co przełoży się bezpośrednio na 

zakres profilaktyki onkologicznej; 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy / Plan kampanii – koncepcja przeprowadzenia 

kampanii wraz z  terminarzem wykonania poszczególnych elementów Kampanii i 

wynagrodzeniem Wykonawcy; 

4. Media – wszelkie dostępne środki służące rozpowszechnianiu Materiałów 

Reklamowych, a w szczególności: telewizja, kino, radio, prasa, tablice reklam 

wielkoformatowych (outdoor), Internet; 

5. Grypa docelowa – mieszkańców województwa dolnośląskiego, szczególnie  kobiety 

oraz uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych 

6. Zasięg kampanii – Dolny Śląsk; 

7. Utwory – wszelkie wytworzone w trakcie trwania Umowy materiały, opracowania, 

dzieła, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

utrwalone w dowolnej postaci, a zwłaszcza stanowiące utwór w rozumieniu art. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

 

§ 3. Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami (SIWZ, SOPZ, 

załączniki) i, że wykonanie Przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie 

istnieją żadne przeszkody natury technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego 

wykonania Przedmiotu umowy, oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych 

czynności przez cały okres obowiązywania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem 

staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo, a także do przestrzegania 

obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego Utwory będą 

nowatorskie i w żadnym wypadku nie będą naruszać praw osób trzecich.  

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywać osobiście 

lub przez Podwykonawców. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się 

do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których 

działania lub zaniechania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Za działania lub 

zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub 

zaniechania.  
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5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie 

Przedmiotu umowy wskazanego w § 1 oraz za usługi realizowane na rzecz 

Zamawiającego na mocy niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy nie 

będzie świadczyć usług konkurencyjnych  związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. opracowania koncepcji kreatywnej i planu przeprowadzenia szerokiej i spójnej 

kampanii społecznej, poświęconej profilaktyce nowotworowej, obejmującej m. 

in. takie działania jak: 

 przygotowanie planu, harmonogramu kampanii; 

 przygotowanie hasła kampanii, loga,  identyfikacji graficznej kampanii 

oraz strategii komunikacji; 

b. zaprojektowanie i prowadzenie platformy internetowej; 

c. opracowanie oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych;  

d. produkcję, publikację i promocję (rozpowszechnianie) filmu edukacyjno-  

   informacyjnego; 

e. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, 

tzw. Social Media; 

f. przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w dolnośląskich szkołach 

ponadgimnazjalnych  (zasadniczych  szkołach  zawodowych,  liceach, 

technikach)   

g. nadzoru nad realizowaną kampanią poprzez: 

 stały (osobisty i zdalny) kontakt z Zamawiającym; 

 dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym i uzyskiwanie akceptacji na 

każdym etapie prac; 

 bieżące monitorowanie przebiegu kampanii w szczególności 

nadzorowanie terminów podanych w harmonogramie/planie, planów 

emisji, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o ewentualnych 

zagrożeniach terminowej realizacji kampanii przez poszczególnych 

Realizatorów, itp.; 

 administrowanie osób zaangażowanych w realizację kampanii; 

 składanie Zamawiającemu cyklicznych ( w odstępach 7-dniowych) 

raportów z przebiegu kampanii, postępu rzeczowo-finansowego 

kampanii, jej zagrożeń itp.; 

 składanie Zamawiającemu faktur VAT zgodnie z 

planem/harmonogramem; 

h. uzyskania wszelkich niezbędnych i wymaganych prawem pozwoleń 

wynikającej z przyjętej koncepcji kampanii ; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag, zmian, sugestii 

Zamawiającego do przedstawionej koncepcji czy każdego innego etapu prac, pod 
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warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia kosztów Wykonawcy i nie wpłynie na 

efektywność kampanii i łączny czas trwania Umowy. Wykonawca odmowę 

uwzględnia uzasadnionych uwag, zmian i sugestii Zamawiającego winien jest 

uzasadnić merytorycznie. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie trwania Umowy udzieli 

Zamawiającemu informacji o stanie realizacji Umowy i sytuacji Zamawiającego w 

zakresie objętym Umową oraz udostępni dokumenty niezbędne do oceny 

wykonywanych przez  Wykonawcę zadań.  

4. Szczegółowy zakres umowy został opisany w załącznikach: 

  Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ); 

  Załącznik nr 2 – Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia; 

  Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy; 

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. aktywnej współpracy z Wykonawcą; 

2. dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów i informacji, niezbędnych do 

świadczenia usług i wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy; 

3. przekazania Wykonawcy stosownych dokumentów, pełnomocnictw, upoważnień do 

działania na rzecz i w jego imieniu (w zależności od potrzeb); 

4. terminowego odbierania prac i dokonywania płatności; 

 

§ 6. Zasady współpracy 

1. W okresie obowiązywania Umowy, Strony będą działać we wspólnie pojętym interesie 

i będą powstrzymywać się od działań utrudniających bądź uniemożliwiających 

realizację niniejszej Umowy. 

2. Strony przewidują możliwość wzajemnych kontaktów zarówno w formie pisemnej (tam 

gdzie jest to wyraźnie zastrzeżone), jak również w drodze mailowej i telefonicznej. 

3. Na każdym etapie prac Zamawiający może wnosić uwagi do przedstawionej 

koncepcji które Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie uwzględnić z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

4. O zakończeniu każdego z etapów prac wyszczególnionych w planie/harmonogramie  

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, wzywając go do odbioru danego 

etapu prac. 

5. Zamawiający dokona odbioru etapu lub Przedmiotu umowy, w formie protokołu w 

ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu 

etapu. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, usterek lub innych nieprawidłowości, 

Zamawiający odmówi odbioru, zostanie sporządzony Protokół wad, a Wykonawca 
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usunie wszelkie stwierdzone wady i usterki czy nieprawidłowości w terminie ustalonym 

przez Strony.  

7. Po usunięciu przez Wykonawcę wszelkich wad, usterek  czy nieprawidłowości, i po 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Strony powtarzają 

procedurę odbioru z ust. 4 i 5. 

8. Osobami upoważnionymi do realizacji Przedmiotu Umowy są: 

- ze strony Zamawiającego – p. Agnieszka Czajkowska- Masternak- 

czajkowska.a@dco.com.pl, tel.0-607-608-677, p. Elżbieta Garwacka-Czachor- 

garwacka.e@dco.com.pl, tel.0-71-36-89-260, Dawid Błaszczyk 

blaszczyk.d@dco.com.pl, tel. 071 36-89-212/254, z tym zastrzeżeniem, że osobą 

wyznaczoną do kontaktów jest p. Agnieszka Czajkowska- Masternak 

- ze strony Wykonawcy - … 

9. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiajacego jest  

§ 7. Poufność 

 

1. Wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją jawną w szczególności 

informacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy i działalności Zamawiającego, 

informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, 

organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia, 

dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub 

podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę bezterminowo 

i bezwarunkowo jako poufne, nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione 

komukolwiek, jedynie za wyjątkiem przypadku uzyskania uprzedniego, pisemnego 

zezwolenia na ujawnienie informacji, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Pod pojęciem informacji poufnych Strony rozumieją ponadto każdą informacje 

uzyskaną od drugiej strony w trakcie negocjacji, konsultacji oraz wszelkich form 

współpracy, która nie została oznaczona przez zainteresowaną Stronę jako informacja 

jawna. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do zachowania w poufności, tj. nieujawniania 

podmiotom trzecim, informacji stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego. Tajemnicę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 

utożsamia się z tajemnicą, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również informacji o kontrahentach 

Zamawiającego, cenach, źródłach zaopatrzenia, danych technicznych, danych 

osobowych, know-how (m.in. dotyczących stosowanych narzędzi i danych 

marketingowych systemu wynagrodzeń, organizacji dystrybucji, logistyki), praktyk 

handlowych, zawieranych przez Zamawiającego umów, a także informacje odnoszące 

się do zagadnień technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub inne informacje 

mogące mieć znaczenie gospodarcze itp. 

4. Wykonawca zobowiązuje się posługiwać informacjami stanowiącymi tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego uzyskanymi w trakcie lub w związku z wykonywaniem 

mailto:czajkowska.a@dco.com.pl
mailto:garwacka.e@dco.com.pl
mailto:blaszczyk.d@dco.com.pl
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usług - wyłącznie w celu należytego wykonywania świadczonych przez niego na rzecz 

Zamawiającego usług. 

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, informacje objęte 

poufnością mogą być udostępnione innym osobom wyłącznie wówczas, gdy jest to 

niezbędne do należytego wykonywania  przedmiotu Umowy i tylko w niezbędnym 

zakresie. Na przekazanie innym osobom tych informacji Zamawiający musi uprzednio 

wyrazić pisemną zgodę pod rygorem jej bezskuteczności obejmującą zakres informacji, 

cel ich przekazania oraz wskazującą osobę, której mogą być one przekazane. 

6. Zobowiązanie, o którym mowa w ustępach poprzednich, nie dotyczy sytuacji w 

których obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 

właściwej władzy publicznej. 

7. W przypadku zakończenia lub wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i 

innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1 i 2, 

jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w 

związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także 

zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy. 

8. Zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie obowiązują w czasie realizacji 

Umowy, a także po jej rozwiązaniu. 

 

§ 8. Prawa autorskie 

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego nieograniczoną w zakresie czasowym, ilościowym i terytorialnym całość 

majątkowych praw autorskich i pokrewnych do wyników prac (Utworów) powstałych w 

związku z realizacją Przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji wraz z 

prawem do rozporządzania materiałami i udzielaniem zezwolenia na ich wykonywanie, 

bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich. 

2. Autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione w odniesieniu do wszelkich zastosowań 

na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nadto w szczególności na 

następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego  

b. w zakresie wykorzystania w całości lub części do celów promocyjnych, 

reklamy, w sporach sądowych i pozasądowych 

c. w zakresie wprowadzania zmian, skrótów 

d. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego z Utworów – prawo do 

wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką 
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drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

wprowadzania Utworów do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;  

e. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów – prawo do 

wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy 

Utworów; 

f. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w ust. b - 

prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia 

oraz nadawania drogą emisji telewizyjnej i radiowej prowadzonej w sposób 

bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy, 

remitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie utworu w sieci 

„Internet”, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu 

oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za 

pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub 

komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym 

także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery 

osobiste i inne), 

g. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub w 

części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

h. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, 

adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań 

Utworu, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworze w 

szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów 

graficznych składających się na Utwór, a także wykorzystywania opracowań 

Utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet 

wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego 

charakteru Utworu z wyłączeniem możliwości wykorzystania wizerunku artysty 

zawartego w Utworze w celu  stworzenia innego utworu; 

i. prawo do wykorzystania Utworu i jego modyfikacji oraz adaptacji we 

wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym 

reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej 

(Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w 

mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych 

akcesoriach reklamowych 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych będzie następowało systematycznie w 

stosunku do zakresu prac przekazanych i odebranych przez Zamawiającego w protokole 

odbioru. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Na podstawie niniejszej Umowy na Zamawiającego przechodzi również prawo 

wykonywania zależnego prawa autorskiego, w szczególności do modyfikacji i 

rozpowszechniania. 
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6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony z tytułu praw autorskich i pokrewnych do 

materiałów użytych w wyniku realizacji umowy oraz że przysługuje mu prawo 

rozporządzania tymi prawami. 

7. W odniesieniu do wszystkich innych użytych materiałów, co do których Wykonawca nie 

posiada majątkowych praw autorskich, przeniesie na Zamawiającego prawa i licencje w 

zakresie w jakim sam je posiada. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie w szczególności: 

dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych, praw do wizerunku oraz innych praw 

osób trzecich, których prawo zostało naruszone przy realizacji przedmiotu umowy, a 

także za naruszenie stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, chyba, że materiały 

naruszające te prawa zostały dostarczone przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego do rozporządzania i korzystania z 

dokonanych dzieł zależnych w stosunku do dzieł wymienionych w ust. 1, w tym do 

wszelkich przeróbek i modyfikacji, 

10. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  ani  nie  przekazywać  osobom  

trzecim żadnych materiałów stworzonych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych 

na zarzucie naruszenia ich praw autorskich lub własności intelektualnej, w związku z 

realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym 

podejmie działania zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia. O 

każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę. 

12. W przypadku powstania sporu sądowego, którego przedmiotem będzie naruszenie praw 

autorskich lub własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia ochrony prawnej Zamawiającemu i do zwolnienia Zamawiającego od 

ewentualnej odpowiedzialności za skutki takich naruszeń. 

13. W razie wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego 

jakiekolwiek świadczenia lub prowadzącego do powstania szkody po stronie 

Zamawiającego z winy Wykonawcy w związku z naruszeniem praw autorskich lub 

własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest także naprawić 

poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości. 

14. Po zakończeniu lub wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty wytworzone przez siebie w ramach realizacji Umowy 

15. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, w tym praw majątkowych autorskich 

do Utworu i jego opracowań. 

 

§ 9. Czas trwania, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.05.2018r. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 Przedmiot umowy w terminach 

zgodnych z harmonogramem i „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ)” – Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy. W takim 

przypadku Zamawiający wzywa najpierw Wykonawcę do zaprzestania naruszeń 

wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu 

rozwiązuje Umowę zachowując prawo do naliczenia kar umownych. 

4. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku 

zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 

a. Wykonawca nie przystąpił w terminie do wykonania Przedmiotu Umowy, 

b. Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z 

postanowieniami umowy lub SOPZ, pomimo wezwania ze strony 

Zamawiającego i wyznaczenia Wykonawcy terminu 3 dni do zaprzestania 

naruszeń, 

c. Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego 

podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy, przy czym 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienie od niniejszej Umowy w 

terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o wykonawstwie osoby trzeciej 

6. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10. Wynagrodzenie i kary umowne 

 

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. netto, …………… brutto zgodnie ze 

złożoną w postępowaniu ofertą (załącznik nr 3) i przygotowanym Harmonogramem. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT wraz 

z protokołami odbioru, w terminie do 60 dni od momentu jej otrzymania. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół odbioru 

podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy należą się odsetki w wysokości 

ustawowej. 

5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych Strony 

ustalają odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym 

oraz poprzez zapłatę kar umownych określonych poniżej: 

a. W przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z etapów prac, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości Umowy 

brutto, o którym mowa w ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

b. W przypadku zwłoki Wykonawcy powyżej 10 dni w stosunku do Harmonogramu, 

Zamawiający ma prawo od Umowy odstąpić w terminie 2 dni od zaistnienia 
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stanu zwłoki po stronie Wykonawcy w wymiarze powyżej 10 dni i naliczyć karę 

umowną w wysokości 30 % wartości Umowy brutto. 

c. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodów, o których mowa w § 9 ust. 5 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 30 % wartości 

Umowy brutto. 

6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania  na 

zasadach ogólnych, zwłaszcza prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych niniejszą Umową kar umownych. 

7. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie wszelkich kar umownych z  

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11. Zabezpieczenie 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, na czas jej trwania ustanawia się 

zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej w  

wysokości 8 % wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1. tj. …..…zł., słownie: … 

 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je 

przelewem na rachunek Zamawiającego Nr … 

 

3. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwolnione lub zwrócone 

Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 

pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy a także o wszelkie 

ewentualne potracenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Umowy i uznania jej za należycie 

wykonanej.  

 

§ 12. Postanowienia Końcowe 

 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego (wynikających z niniejszej Umowy) na osoby lub podmioty trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 

zgody będzie nieważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy 

mogące stanowić podstawę do rozwiązania Umowy (odstąpienia od niej) z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron Umowy. 

 

 

 

           Zamawiający                                                                 Wykonawca 


