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WZÓR UMOWY 
NR ………………….. 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PN. „PROMOCJA PROJEKTU „SYSTEM KANALIZACYJNY 
DORZECZA GÓRNEJ SKAWY W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA NA TERENIE GMINY 

MAKÓW PODHALAŃSKI” 
 
zawarta w dniu ……………………………… 
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie 
Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, NIP 552-166-57-79, Regon 120570492, zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS nr 0000292335  
 
reprezentowanym przez :   
1/ ……………………………………………………………. 
2/ …………………………………………………………… 
Zwanym dalej Zamawiającym 
A  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………… 
reprezentowanym przez:  
1/ …………………………………………………………… 
2/ ……………………………………………………………                                                     
zwanym dalej Wykonawcą. 
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2013 
poz. 907 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………………………… 
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje: 
 

§ 1 
 
1.  Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
b) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

2.  W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 
przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie działań promocyjnych i 

informacyjnych związanych z realizacją Projektu Funduszu Spójności pn. „System 
kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków 
Podhalański” zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-011/12  
i wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności. 
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2. Przedmiot niniejszego Zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) Umieszczenie tablic informacyjnych upamiętniających finansowanie projektu przez 
UE zgodnie z wytycznymi MRR 

2) Umieszczenie tablic pamiątkowych upamiętniających finansowanie projektu przez 
UE zgodnie z wytycznymi MRR 

3) Organizację konferencji prasowych 
4) Opracowanie oraz druk broszury informacyjnej dotyczącej projektu 
5) Opracowanie i edycja materiału audiowizualnego związanego z dokumentacją 

realizacji Projektu – zapis cyfrowy na nośnikach DVD 
6) Zamieszczenie informacji o Projekcie na specjalnie przygotowanej stronie 

internetowej 
7) Zakup materiałów promocyjnych 
8) Opracowanie i publikacja materiałów prasowych. 
 

3. W zakresie przedmiotu zamówienia polegającego na Promocji Projektu powinny się 
znaleźć, oprócz opisu projektu, następujące elementy:  

1) wyjaśnienie przy pomocy zwrotu „Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia 
różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej” lub 
innego zwrotu mającego to samo znaczenie. 

2) flaga Unii Europejskiej zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej zawartej w 
Wytycznych, o których mowa w ust. 4 poniżej, wraz ze zwrotem „Projekt ten jest 
współfinansowany przez Unię Europejską” lub innym zwrotem mającym to samo 
znaczenie. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią aktualnych wytycznych oraz stosownymi 
dokumentami programowymi danego okresu programowania przygotowanych przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będącego Instytucją Zarządzającą Funduszem 
Spójności, na podstawie których zostanie zrealizowany Przedmiot Umowy. 

5. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określa Załącznik nr 1 
do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący jej integralna część. 

 

§ 3 
Oświadczenia i obowiązki Stron 
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1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi i 
prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania z 
należytą starannością. 

2. Wykonawca wyznacza specjalistę do świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy 
określonego w Ofercie Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego 
zajmowała się stały specjalista. W przypadku, jeżeli okaże się to niemożliwe, 
Wykonawca poinformuje niezwłocznie z zachowaniem formy pisemnej o zaistniałej 
zmianie osobowej i nowym lub dodatkowym Specjaliście. 

4. Zamawiający oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych 
z realizacja niniejszej Umowy oraz każdego zlecenia powierzonego Wykonawcy, w 
szczególności poprzez sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu raportów z postępu 
prac oraz raportu zakończenia, o których mowa w § 4 Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie 
realizacji niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do 
prawidłowego podejmowania działań informacyjnych i promocyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że podejmowane działania informacyjne i promocyjne w ramach 
niniejszej Umowy będą zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz stosownymi dokumentami 
programowymi danego okresu programowania. 

7. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez 
niego postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni obowiązków 
nałożonych na niego w związku z realizacja przedsięwzięcia wskazanego w § 2 ust. 1 i 2 
Umowy. Nie wywiązanie się z obowiązków, o których mowa powyżej, może 
spowodować powstanie szkody po stronie Zamawiającego. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wystąpienia szkody, o której mowa w ust. 
7 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia. 

 
§ 4 

Termin realizacji Umowy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i w 
terminie określonym w § 5 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 
niedotrzymania terminów w nim wskazanych Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
kary umowne, o których mowa w § 14 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w 
niniejszej Umowie terminów realizacji usługi. 

3. Wykonawca sporządzi Raporty, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
– Opis Przedmiotu Zamówienia, które każdorazowo będą podlegać akceptacji 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca, w ramach wykonywania przedmiotu umowy sporządzi i przekaże: 
a) Raport Wstępny przekazany jednorazowo przez Wykonawcę do Zamawiającego w 

ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. Raport ten nie stanowi podstawy 
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do płatności dla Wykonawcy; 
b) Raport Kwartalny przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie do 

14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kończącym dany okres rozliczeniowy. 
Zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty Kwartalne będą stanowić podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 pkt a. 

c) Raport Zakończenia przekazywany do Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 
zakończenia świadczenia usługi. Zatwierdzony przez Zamawiającego Raport 
Zakończenia będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę 
zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 pkt b. 

5. Prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona Raportem Zakończenia 
sporządzonym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Raport 
Zakończenia powinien zawierać wskazanie rodzaju, sposobu, formy oraz dat 
świadczonych usług w zakresie promocji projektu. Raport Zakończenia zostanie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do realizacji Przedmiotu 
Umowy, może on odmówić przyjęcia i podpisania Raportu Zakończenia, z tym 
zastrzeżeniem, że odmowa powinna być sporządzona na piśmie z podaniem przyczyny 
braku akceptacji raportu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od dnia jego 
doręczenia. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie 
zgłosi żadnych uwag, Raport Zakończenia uważa się za przyjęty. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
ustosunkować się do stanowiska Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jego 
doręczenia, poprzez prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. W przypadku 
prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy Wykonawca sporządza i przesyła 
Zamawiającemu do akceptacji poprawiony Raport Zakończenia, z tym zastrzeżeniem, że 
w przypadku niewykonania powyższych czynności Zamawiający może zastosować 
odpowiednio § 14 oraz § 19 Umowy.  

8. Niezależnie od sporządzenia Raportu Zakończenia, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawiać Zamawiającemu Raporty Kwartalne z postępu prac. Szczegółowe 
informacje dotyczące treści Raportu znajdują sie w Załączniku nr 1 do Umowy. 

9. Zamawiający może zaakceptować Raport Kwartalny lub zgłosić do niego uwagi w 
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, wskazując w jaki sposób powinny być 
podejmowane usługi w zakresie promocji projektu, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 
Umowy. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego 
poprzez zmianę sposobu, formy lub jakości świadczonych usług oraz doręczenie 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego Raportu Kwartalnego lub wnieść 
dodatkowe wyjaśnienia. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze znaczenia sporządzanych raportów, 
które będą stanowiły podstawę do zatwierdzania dalszych raportów przez 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

Czas obowiązywania umowy 
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1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do dnia dokonania przez 
Zamawiającego zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłową realizację 
przedmiotu umowy jednak nie później niż 13 miesięcy, liczonych od dnia podpisania 
niniejszej umowy lub z dniem doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o jej rozwiązaniu. 

2. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają datę podpisania Umowy przez ostatnią ze 
Stron. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji, licząc od dnia 
zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Zakończenia. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
 
1.  Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie. 
2.  Wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest cena podana w 

ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3.  Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za całość przedmiotu 

zamówienia: 
 wartość bez należnego podatku VAT w wysokości: …………… PLN; 
(słownie:………………………………………………………….); 
należny podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ………………………………. PLN; 
(słownie: ………………………………………………………….);  
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wraz z należnym podatkiem VAT  
w kwocie: ………………………… PLN; 
(słownie:…………………………………………………………………). 

 
4.  VAT płacony będzie wg stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury. 
5.  Wykonawca oświadcza, że kwota wskazana w ust. 3 powyżej wyczerpuje jego wszelkie 

roszczenia względem Zamawiającego z tytułu świadczenie Promocji Projektu, o których 
mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. 

 
§ 7 

 
1. Płatności tytułem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej 

umowy będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy: (nazwa banku, 
pełny numer konta)……………………………………………………………………..... . 

2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, jest 
wynagrodzeniem stałym i nie będzie podlegało zmianie, przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt niniejszej umowy, nastąpi w 
terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
przez Wykonawcę; 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Płatności częściowe dla Wykonawcy będą realizowane według następującego 

harmonogramu: 
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a) 90 % kwoty określonej w § 6 ust 3 – płatne w 4 równych ratach, po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego Raportów Kwartalnych i wystawieniu prawidłowej faktury 
zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu. 

b) 10 %  kwoty określonej w § 6 ust 3 – płatność końcowa po zakończeniu realizacji 
Umowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia i wystawieniu 
prawidłowej faktury zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

Zakaz cesji praw i obowiązków 
 
Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 9 

Poufność informacji 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnice Zamawiającego, 
zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego na 
piśmie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w 
poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać 
będzie z ważnego nakazu sadowego lub polecenia urzędowego wydanego przez 
właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed 
ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.  

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w 
poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich 
ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym 
takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Wykonawca będzie 
zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności 
wszelkich informacji związanych z niniejsza Umową obowiązuje od momentu nawiązania 
pierwszego kontaktu z Zamawiającym. 

5. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub w części przez podwykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zostaną podpisane stosowne oświadczenia, 
gwarantujące Zamawiającemu zachowanie poufności informacji przez podmioty trzecie. 

6. Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę przez 1 rok od dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania niniejszej Umowy. 

 
§ 10 

Doręczanie 
 
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego, Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 
zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu. 
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2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
nadzorowania wykonywania umowy w imieniu Zamawiającego są: 
a) …………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………..  

3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy  
oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczana osobiście na 
adresy wymienione poniżej. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną 
musi być każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
 
 
 
Dla Zamawiającego1 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne 
„Eko – Skawa” Sp. z o.o.  

Adres: Ul. 3 Maja 40a 
34-220 Maków Podhalański 

Telefon: 33 877 39 82 
Fax.: 33 877 39 82 
e-mail: jrp.ekoskawa@vp.pl  

 
Dla Wykonawcy: 
 

Nazwa: ................................................... 
 

Adres:  
.................................................. 

Telefon:  
................................................. 

Fax.:  
................................................. 

e-mail:  
................................................. 

 
§ 11 

Wspólne realizowanie umowy 
 
1. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 

Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do 
wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 
poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. 

                                                        
1  Dane Zamawiającego należy podać przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia; dane Wykonawcy - przygotowując 

dokumenty Umowy do podpisania 
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3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem . 
4. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest ………………………… 
5. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę przed jej  podpisaniem są zobowiązani 

dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę , zawierającą w 
swojej treści minimum następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego,  
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji ww. zamówienia, 
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
gwarancji i rękojmi, 

4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,  
6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub 

umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 
 

§ 12 
Podwykonawstwo 

1. Każde porozumienie, na mocy, którego Wykonawca powierza wykonanie części usług 
objętych niniejszą Umową osobie trzeciej, której nie dotyczą postanowienia § 11, 
uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia 
wskazanego w ofercie konkretnemu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej 
zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności 
podwykonawcy do jej wykonania. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić: 

a. aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres usług wykonanych w 
podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia określonego w niniejszej 
umowie, 

b. uprawnienie Podwykonawcy o występowanie do Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia za usługi objęte umową zawartą pomiędzy Wykonawcą  a 
Podwykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy. Jeżeli w terminie 
określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z 
żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 
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wykonanie fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 
kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia 
powyższej kwoty płatności przysługującej Wykonawcy. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą. 

7. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty kwoty należnej Wykonawcy, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty 
należne mu na mocy zawartej umowy z Wykonawcą i przyjętych faktur w formie 
oświadczenia złożonego przez Podwykonawcę. 

8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian tych umów, 
wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

10. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę 
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy. 

11. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 
podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 13 
Przekazywanie dokumentów 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, w terminie 10 dni, liczonych od dnia podpisania 
niniejszej umowy, wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub 
dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te 
Dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w 
celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
§ 14 

Kary umowne 
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania 
we wskazanym przez siebie terminie, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni 
pod rygorem, że w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy. 
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2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy w terminie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości poszczególnych 
elementów wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 6 ust 4 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 10% wartości całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust 3 niniejszej umowy, Zamawiający, po 
powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego 
obniżenia wynagrodzenia.  

4. Kary umowne za opóźnienie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może potrącić z płatności należnych 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

 
§ 15 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za 
wyjątkiem sytuacji określonej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy oraz 
zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części Umowy. 

2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę warunku ustanowionego przez 
Zamawiającego w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
Umowy i żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej wynoszącej 10% całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. 
 

§ 16 
Zmiana Specjalisty 

1. Wykonawca może dokonywać zmiany Specjalisty, przedstawionego w Załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego 
nowego Specjalistę. 

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Specjalisty w następujących 
przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Specjalisty, 
b) nie wywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy, 
c) jeżeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jeżeli uzna, że Specjalista 

nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
4. W przypadku zmiany Specjalisty, nowy Specjalista musi spełniać wymagania określone 

dla danego specjalisty. 
5. Wykonawca obowiązany jest zmienić Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
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6. Zmiana Specjalisty, o której mowa w niniejszym paragrafie, wymaga formy aneksu do 
umowy. 

 
§ 17 

Udostępnianie dokumentów 
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca 
udostępni Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO) lub innej osobie upoważnionej przez 
Zamawiającego dokumentację dotyczącą wykonywania przedmiotu umowy, celem jej 
skontrolowania lub zbadania oraz skopiowania. 
 

§ 18 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, przed zawarciem  umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie, w kwocie: ……………… PLN (słownie: 
…………………………………………) w formie: …………………………………………………………………… 

2. Zamawiający zwróci 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 
terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za 
należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone przyjęciem przez Zamawiającego Raportu 
Zakończenia.   

§ 19 
Odstąpienie od umowy 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 
obowiązków z niej wynikających, w szczególności w przypadku, gdy: 

a) wykonawca nie dotrzymuje terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowym; 
b) wykonawca w nienależyty sposób wywiązuje sie z powierzonych mu zadań; 
c) wykonawca świadczy usługi niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 
Harmonogramem rzeczowym oraz z postanowieniami niniejszej Umowy; 
d) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub 
upadłościowe w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i 
naprawcze lub postępowanie likwidacyjne; 
e) w trybie określonym właściwymi przepisami prawa zostanie wydany nakaz zajęcia 
całości lub części majątku Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Zamawiający zachowuje prawo do 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie. 

 
§ 20 

Prawa autorskie 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które 
powstaną w wyniku realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i 
nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby utwory, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
nie były obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. 

3. Z chwilą przyjęcia Raportu Zakończenia przez Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 
majątkowe do utworów Wykonawcy powstałych w wyniku realizacji postanowień 
niniejszej Umowy przejdą na Zamawiającego. Wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 3 
Umowy obejmuje również wszelkie należności za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku 
wykonywania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji: 
a)  w zakresie używania; 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 

utworu; 
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu-wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d), 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie,  

f) a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

§ 21 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 – 11.  

2. Zmiana może obejmować: 

a) zmianę sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu co 
najmniej standardów jakościowych określonych Wymaganiami 
Zamawiającego,  

b) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom 
trzecim)  

c) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, 

d) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy 
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami 
realizacji Przedsięwzięcia,  
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3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a)  Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji 
zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji 
umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla 
Zamawiającego.  

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 
konieczne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia 
pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w 
inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich 
wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji 
zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, ze zmiany prawa lub ze 
zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi 
określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie 
świadczenia usług i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin 
realizacji przedmiotu umowy, oraz 

c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem 

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 
terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 
zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.  

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia 
zmian została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia 
ust 5-6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 5 
ust 1 lub kwoty określonej § 6 ust 3 przy przyjęciu, których w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.  

10. Kwota o której mowa w § 6 ust 3 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi 
zmianami w następujący sposób:  

a)  w stosunku do usług które są pomijane  – zostanie zmniejszona o wartość nie 
wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem 
niniejszej umowy. 
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b)  w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem 
ilościowym objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona 
zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w 
ofercie występują, a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za 
usługi wykonywane w ramach zmiany.  

11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 
sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być 
podpisana później niż 45 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w 
§ 5 ust 1.  

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.  

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Obie Strony. 
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