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DRG-2.433.26.2017 

Załącznik nr 4  do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowne 
(UMOWA nr DRG-_____/2017) 

 

 

  

Umowa zawarta w dniu …………… 2017 roku w Poznaniu pomiędzy:  

  

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888, zwanym dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

- Panią Beatę Joannę Łozińską – Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

a  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DRG-2.433.26.2017, 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wspólnie 
zwanymi dalej „Stronami Umowy”, o następującej treści:  

 

§ 1  

Użyte w niniejszej umowie, począwszy od paragrafu 2, pojęcia oznaczają:  

1. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.  

3. Przedmiot Umowy PU.  

4. Dzień - ilekroć w Umowie jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni robocze 
Zamawiającego, tj.: wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od 
pracy zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. 2015r., poz. 90).  

 

§ 2  

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej jako ”Umowa”) jest kompleksowa realizacja opracowania  

pn.: „Analiza potencjału rynków Bliskiego Wschodu”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SOPZ oraz oferta Wykonawcy stanowiące 
odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że Umowa realizowana jest w ramach Projektu pozakonkursowego 
„Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki 
regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.  
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§ 3  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze 
wszystkimi opisami i warunkami ujętymi w SIWZ, załącznikami do SIWZ, swoją ofertą, jak również 
postanowieniami Umowy wraz z załącznikami do Umowy. Wszystkie te dokumenty łącznie określają 
Przedmiot Umowy oraz sposób jej realizacji.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania 
Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe konieczne do 
prawidłowego wykonania Umowy.  

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.  

5. Naruszenie warunku określonego w ust. 4 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno 
być złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanek do odstąpienia.  

  

§ 4  

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia Umowy, najpóźniej do dnia  
20 grudnia 2017 r.  
  

§ 5  

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:  

a) ze strony Zamawiającego: ……., tel. ………..., e-mail: …..…..., który jest jednocześnie 

Koordynatorem Zamawiającego;  

b) ze strony Wykonawcy: ……., tel. ………………, e-mail: ………, który jest jednocześnie 
Koordynatorem Projektu.  

2. Koordynator Zamawiającego i Wykonawcy może być zmieniony w każdym czasie realizacji Umowy. 
Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony  
i nie stanowi zmiany treści Umowy.  

3. Koordynator Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie realizacji Umowy żądać od 
Wykonawcy ustnych lub pisemnych informacji dotyczących przebiegu realizacji Umowy. 
Koordynator Wykonawcy na każde żądanie Zamawiającego udzieli Zamawiającemu bieżących 
informacji dotyczących realizacji Umowy.   

4. Koordynator Zamawiającego jest uprawniony w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokonywać 
wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, niezastrzeżonych wprost w Umowie na rzecz 
innych przedstawicieli Zamawiającego, za wyjątkiem rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od 
Umowy.   

5. Z Koordynatorem Zamawiającego należy kontaktować się na Adres Korespondencyjny 
Zamawiającego.  

6. Z Koordynatorem Wykonawcy należy kontaktować się na Adres Korespondencyjny Wykonawcy.  

  

§ 7  

Strony Umowy zobowiązują się do ścisłego współdziałania ze sobą w czasie realizacji Umowy.  
W szczególności Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego  
o podejmowanych przez siebie działaniach służących realizacji Umowy, jak i o wszelkich problemach  
i zagrożeniach związanych z realizacją Umowy.  
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§ 8  

1. Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie przez Zamawiającego 
protokołem. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonaniu PU, okoliczność ta stwierdzona 
zostanie w protokole odbioru, o jakim mowa w ustępie 1.  

3. Strony Umowy za wadę Przedmiotu Umowy zgodnie uznają każde odstępstwo Wykonawcy od 
wykonania PU w sposób określony Umową oraz załącznikami do Umowy stanowiącymi jej 
integralną część oraz wskazówkami Zamawiającego, o których mowa § 7.  

4. W przypadku stwierdzenia wady Przedmiotu Umowy, okoliczność ta będzie uprawniać 
Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie § 12 ust. 1 lit a.  

5. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:  

a) dzień i miejsce;  

b) oświadczenie wszystkich Stron Umowy o braku, albo o istnieniu wad;  

c) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 
określonym przez Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1. 
Stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

  

§ 9  

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w wysokości: 
…………………………. zł netto (słownie: ………………… złotych 00/100), powiększone  
o należny podatek VAT, co daje kwotę w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: 
……………. złotych 00/100).  

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu 
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do Rezultatów Umowy, o których mowa w SIWZ i załącznikach  
do SIWZ oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności dokumentacji, na jakiej została 
utrwalona realizacja Umowy.  

3. Zapłata Wynagrodzenia dokonana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Faktura Wykonawcy zawierać będą następujące dane Zamawiającego:  

Województwo Wielkopolskie 
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
NIP: 778-13-46-888  

oraz winny być doręczone na 
adres:  

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament 
Gospodarki al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, o jakiej mowa w ust. 3, jest podpisany przez 
Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.  

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez 
…….…..…... nr: ………..…..…………...  

6. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany treści Umowy.  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
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§ 10  

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wszelkich rezultatów Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ 
i załącznikach do SIWZ (Rezultaty Umowy). Przeniesienie majątkowych praw autorskich 
do Rezultatów Umowy w ramach PU, następuje z chwilą podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru bez zastrzeżeń i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, bez ograniczeń co do 
czasu, terytorium oraz liczby egzemplarzy w zakresie poniższych pól eksploatacji:  

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym bez względu na technologię zapisu 
i pojemność nośnika, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych;  

b) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie (na ekranie) w tym podczas seminariów i konferencji;  

c) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio – 
wizualnych i komputerowych;  

d) prawo do korzystania z Rezultatów Umowy w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi 
dziełami;  

e) digitalizacja;  

f) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym w postaci 
elektronicznej;  

g) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu;  

h) nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy;  

i) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet, w sposób umożliwiający 
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, łącznie z utrwalaniem w pamięci  
RAM;  

j) sporządzanie wersji obcojęzycznych;  

2. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Rezultatów Umowy. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego 
dowolnych zmian w Rezultatach Umowy, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie 
na podstawie Umowy.  

3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń i zapłaty należnego wynagrodzenia, 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Rezultaty Umowy 
zostały utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich i przekaże Zamawiającemu Rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 
trzecich.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Rezultatów 
Umowy w całości lub w części, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie 
autorskim  
i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem Umowy.  

 

§ 11  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą pisemnego 
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zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
winno być złożone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przesłanek do 
odstąpienia.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy w tym 
nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy, w całym okresie jej obowiązywania. Odstąpienie od Umowy następuje z chwilą pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
winno być złożone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przesłanek do 
odstąpienia.   

4. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w całości lub w jakiejkolwiek części, Strony uznają 
jakiekolwiek odstępstwo Wykonawcy od terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy 
określonego w Umowie i w załącznikach do Umowy w szczególności SIWZ z załącznikami lub 
pisemnych oświadczeniach Zamawiającego złożonych podczas realizacji Umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach i terminach w niej 
opisanych.  

  

§ 12  

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:  

a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy – w wysokości 50% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1;  

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1;  

c) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 9 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu określonego w SIWZ  
i załącznikach do SIWZ oraz terminu, o którym mowa w § 4;  

d) za każdy zadeklarowany w Formularzu ofertowym dodatkowy przykład inwestycji firmy na rynku 
Bliskiego Wschodu, który podlega ocenie punktowej w kryteriach oceny ofert, a nie wykonanych  
w ramach Przedmiotu Umowy – 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1; 

e) za każde zadeklarowane w Formularzu ofertowym dodatkowe źródło informacji zagranicznej,  
które podlega ocenie punktowej w kryteriach oceny ofert, a nie wykonane w ramach Przedmiotu 
Umowy – 4% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają sumowaniu. 

3. Kary umowne płatne będą na postawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, 
w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w ust. 3, kary mogą zostać 
potrącone przez Zamawiającego z łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 9 ust. 1, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.   

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 
szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

  

§ 13  

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne efektów realizacji 
Przedmiotu Umowy, Rezultatów Umowy, co dotyczy m.in. sytuacji, gdy:  
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1) występują wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu mają 
służyć, nie mają właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawierają kompletnych 
informacji, zawierają informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem, lub  

2) naruszają uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa 
pokrewne, lub też są obciążone prawami osób trzecich.  

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwe efekty realizacji Przedmiotu Umowy, Rezultaty Umowy 
wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia 
wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 5 dni, a 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić 
usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić 
usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów.  

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić lub żądać 
obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca 
nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odstąpienie od Umowy następuje  
z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy winno być złożone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 
zaistnienia przesłanek do odstąpienia.  

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wada 
powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca 
zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych 
skutkach ich zastosowania.  

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach efektów realizacji Przedmiotu Umowy, 
Rezultatów Umowy niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru 
Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku 
zbadania efektów realizacji Przedmiotu Umowy – Rezultatów Umowy i Strony wyłączają stosowanie 
art. 563 § 1 i 2 k.c.  

  

§ 14  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

  

§ 15  

Strony Umowy zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów, 
mogących wyniknąć na tle Umowy. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie zaistniałego sporu nie jest 
możliwe, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia takiego sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo 
ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

  

§ 16  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Zamawiającego oraz 
jednym dla Wykonawcy.  

  

§ 17  

Integralną częścią Umowy stanowią następujące Załączniki:  

1) Załącznik nr 1: SOPZ,  
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2) Załącznik nr 2: Formularz ofertowy  

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:   

 

_________________________________ _____________________________ 


