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                                                                                            Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 
 
DPR-I-3.40.2.2018   

 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

na wykonanie usługi kompleksowej organizacji i przy gotowania materiałów 
konferencyjnych na cykl 6 (sze ściu) spotka ń konsultacyjnych w zwi ązku  

z rozpocz ęciem nieformalnych prac diagnostycznych nad strateg ią rozwoju 
województwa wielkopolskiego do 2030 roku  

 
Umowa nr DPR.U………../2018 

 
zawarta w Poznaniu, ……………………….. 2018 r. pomiędzy: 
 
 
Województwem Wielkopolskim  z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888  
zwanym dalej Zamawiaj ącym , reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawc ą, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….  
 
określanych wspólnie Stronami, 

o następującej treści: 

 
§ 1 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 
1) Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  
NIP 778-13-46-888. 

2) Wykonawca – podmiot, który został wybrany do realizacji Umowy. 
3) Oferta Wykonawcy – oferta, jaką Wykonawca przedstawił Zamawiającemu 

i na podstawie, której Wykonawca został wybrany do realizacji Umowy. 
4) Adres Korespondencyjny Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej, al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań, tel. 61 626 63 00, fax. 61 626 63 01 e-mail: sekretariat.dpr@umww.pl. 

5) Adres Korespondencyjny Wykonawcy: …………………………………………………… 
6) Strony – Zamawiający i Wykonawca występujący razem. 
7) SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
8) Umowa – niniejsza umowa. 
9) Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach należy przez to rozumieć dni 

kalendarzowe. 
10) Spotkanie – poszczególne spotkanie konsultacyjne w związku z rozpoczęciem 
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nieformalnych prac diagnostycznych nad strategią rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2030 roku. 

11) Przedmiot Umowy – kompleksowa organizacja  6 spotkań   konsultacyjnych 
szczegółowo opisana w  SOPZ. 

12) Rezultaty Umowy – wszelkie dokumenty, rzeczy, prawa, koncepcje, pomysły 
wytworzone przez Wykonawcę w  związku z realizacją Umowy, których własność oraz 
wszelkie prawa do nich przechodzą na Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że Umowa została zawarta w wyniku złożenia przez 
Wykonawcę Oferty stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy w odpowiedzi na Zapytanie 
ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy oraz że dysponuje odpowiednim 
zapleczem organizacyjnym, technicznym, intelektualnym i finansowym gwarantującym 
prawidłową realizację Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania stawiane wykonawcy w postępowaniu, 
o jakim mowa w ust. 1. 
 

§ 3 
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa organizacja i przygotowanie materiałów 

konferencyjnych na cykl 6 spotkań konsultacyjnych w związku z rozpoczęciem 
nieformalnych prac diagnostycznych nad strategią rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2030 roku.  

2. Na przedmiot Umowy składa się: zorganizowanie po 1 spotkaniu w: Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile oraz 2 spotkań w Poznaniu, dla maksymalnie 1000 osób łącznie, wydruk 
oraz wysyłka zaproszeń wraz z agendą spotkania, koordynacja konferencji (w tym 
obsługa hostess/hostów), przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz świadczenie 
usługi cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych. 

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera SOPZ oraz Oferta Wykonawcy, 
stanowiące integralną część niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

1. Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 roku. 
2. Sposób i termin realizacji Przedmiotu Umowy określony został szczegółowo w SOPZ. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego akceptacji, projekty 

materiałów konferencyjnych, o których mowa w SOPZ - na minimum 7 dni 
kalendarzowych przed pierwszym spotkaniem. 

4. Zamawiający niezwłocznie akceptuje projekty, względnie zgłasza uwagi do projektów 
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, które Wykonawca uwzględnia 
w ciągu 1 dnia od momentu otrzymania tych uwag. 

5. Najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem spotkania Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji portfolia wybranych hostess/hostów wraz ze 
zdjęciem. 

6. Najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego spotkania 
Zamawiający przedstawi Wykonawcy imiona i nazwiska uczestników konferencji.  
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§ 5 
1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru  podpisanego przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
2. Protokół o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie w szczególności: 

a. datę  jego sporządzenia, 
b. informacje o sposobie i przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, 
c. informacje o braku albo o istnieniu wad, a w przypadku istnienia wad lub innych 

okoliczności świadczących o nieprawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy – 
dokładny ich opis wraz ze wskazaniem wielkości naliczonych kar umownych 
w przypadku ich naliczenia. 

3. Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego w terminie 
do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniego z 6 zaplanowanych spotkań 
konsultacyjnych.  

 
§ 6 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany 
do: współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji 
Umowy, dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów, udzielenia Wykonawcy 
wszelkich informacji, przekazywania materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego 
posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest terminowo, rzetelnie, z dołożeniem najwyższej 
staranności zrealizować Przedmiot Umowy, przy uwzględnieniu wszelkich warunków, 
zasad i informacji podanych w SOPZ i wynikających z Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności między zapisami SOPZ a zapisami Umowy, rozstrzygające 
znaczenie będą miały zapisy ustanowione w SOPZ. 
 

§ 7 
1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie 

stosunku zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane 
lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest 
wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron.  

2. a) Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: 
 …………………………………………………………………………. 
b) Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: 
………………………………………………………………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez zawiadomienie drugiej 
Strony pisemnie lub droga elektroniczną i nie stanowi zmiany treści Umowy.   

 
§ 8 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 
Umowy, co dotyczy między innymi sytuacji, gdy: 

a. występują wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel, 
jakiemu mają służyć; 

b. nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał; 
c. nie zawierają kompletnych informacji; 
d. zawierają informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem; 
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e. 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 wadliwy Przedmiot 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. 

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 w Przedmiocie Umowy, 
niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy, na podstawie 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 5, 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 
Przedmiotu Zamówienia i Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 k. c. 

 
§ 9 

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy 
w wysokości ………………… zł netto (słownie: ………………… złotych 00/100), 
………………… zł brutto (słownie: ………………… złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 
z tytułu prawidłowego wykonania Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Dane do faktury : Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 
NIP: 778-13-46-888. 

4. Wykonawca obligatoryjnie doręcza fakturę na adres, o którym mowa w § 1 ust. 4 
Umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 Umowy. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu  
z rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 10 
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do Rezultatów Umowy, przy czym przeniesienie majątkowych praw 
autorskich następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym 
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mowa w § 5 i zapłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby 
egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, sporządzanie egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji 
Rezultatów Umowy powstałych w wyniku realizacji Umowy; 

b. wystawianie lub publiczna prezentacja (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. 

2. W ramach Wynagrodzenia 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, o którym mowa w § 5, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Rezultaty Umowy zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmioty 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, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. 

 
§ 11 

1 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umową w wysokości 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

b) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 90% 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

2 W przypadku niedotrzymania terminów przygotowania materiałów konferencyjnych, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień opóźnienia w ich wykonaniu. 

3  Pod nienależytym wykonaniem Umowy należy rozumieć wykonanie jej w sposób 
odbiegający od SOPZ i Umowy. 

4 W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar 
umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości według swojego 
uznania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana Umową kara umowna 
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jest zdaniem Stron wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę 
obowiązkom umownym. Miarkowanie kar umownych przez Zamawiającego nie wymaga 
akceptacji Wykonawcy. 

5 Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez 
Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty 
obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

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

 
§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy 
w przypadkach, gdy: 

a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł 
wcześniej przewidzieć, bądź w wyniku przedłużenia procedury przetargowej, zaszła 
konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy – w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w innym, wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, 

b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
sposób realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

c) wystąpiła konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań niż wskazane w Ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
zamówienia, 

d) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli 
potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 

e) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT. 
2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego  

przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności. 
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego  
lub Wykonawcy za zgodą drugiej Strony.  
 

§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach  
w  niej opisanych. 

3. Odstąpienie od Umowy określone w ust. 2 następuje z chwilą pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia i może być dokonane w 
terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji dającej podstawę 
do odstąpienia od Umowy. 
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§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez 
sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

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

 
 
 
………………………………………                                                ……………………………... 

Zamawiaj ący                                Wykonawca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik numer 1 – Zapytanie ofertowe w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 
Załącznik numer 2 – Oferta Wykonawcy -  Formularz ofertowy 


