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Istotne postanowienia Umowy 

 

DPR.U. …………../2018 

 

Wydanie w formie drukowanej publikacji Biuletynu Wi elkopolskiego Regionalnego 

Obserwatorium Terytorialnego działaj ącego w ramach Departamentu Polityki 

Regionalnej Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w P oznaniu 

 

 

 
Umowa zawarta w dniu   ……...… 2018  r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim  z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888 reprezentowanym 

przez: 

…………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiaj ącym , 

 

a 

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawc ą 

 

określanych wspólnie Stronami.  

 
 
 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie, począwszy od § 2, pojęcia oznaczają: 
1. Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 
2. Wykonawca – podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego 
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nr DRP-I-3.433.8.2018 przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu 
nieorganicznego.  

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 dpr.sekretariat@umww.pl. 

5. Adres Korespondencyjny Wykonawcy:  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem. 
7. Umowa – niniejsza umowa. 
8. Wynagrodzenie Łączne – łączne wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, tj. całego Zadania, wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenia za wykonanie  
PU I, PU II, PU III, PU IV. 

9. Wynagrodzenie Częściowe – część Wynagrodzenia Łącznego z tytułu realizacji jednej 
Części Zadania, oznaczonych w tekście Umowy jako PU I, PU II, PU III, PU IV.   

10. Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni 
kalendarzowe. 

11. Zadanie – przedmiot zamówienia wynikający łącznie z opisu w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia i Oferty Wykonawcy (Zadanie obejmuje łącznie PU I, PU II,  
PU III, PU IV). 

12. SIWZ –Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
13. SOPZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
14. Czasopismo – „Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”, 

którego wydawcą będzie Zamawiający. 
15. Części Zadania – poszczególne PU I, PU II, PU III, PU IV (przy czym poszczególne PU 

odnoszą się do poszczególnych planowanych numerów Czasopisma zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia). 

16. Rezultaty Umowy – wszelkie dokumenty, rzeczy, pomysły, koncepcje, prawa, wartości 
wytworzone przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu a związane z realizacją 
Umowy. 

 
 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr DPR-I-3.433.8.2018 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

2. Zamawiający oświadcza, że Zadanie objęte Umową finansowane jest przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 
koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w trakcie realizacji Zadania, o którym mowa  
w § 3 Umowy, potencjał organizacyjny, techniczny, kadrowy, intelektualny i finansowy 
zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi w SOPZ. 

 

§ 3 

1. Przedmiotem Umowy jest Zadanie obejmujące kompleksową realizację zredagowania, 
druku i dystrybucji 4 numerów Czasopisma. 

2. Nakład wydania każdego numeru Czasopisma będzie wynosił 1 000 (tysiąc) 
egzemplarzy.  

3. Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązuje się do wydrukowania dodatkowo ….. 
egzemplarzy jednej publikacji Biuletynu. 

4. Czasopismo będzie obejmowało tematykę dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej 
Wielkopolski. 

5. Szczegółowy sposób realizacji Zadania, w tym treść i misja Czasopisma, sposób 
wydawania Czasopisma, obligatoryjna struktura Czasopisma, dystrybucja Czasopisma, 
wymagania techniczne wobec Czasopisma, zasady współpracy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą przy wydawaniu Czasopisma – określone zostały w SOPZ 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

 
 

§ 4 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie, na warunkach 
określonych w Umowie, SOPZ oraz Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do 
Umowy. Wszystkie te dokumenty łącznie określają przedmiot zamówienia oraz sposób 
realizacji Zadania. 

2. Gdyby w trakcie realizacji Umowy okazało się, że Wykonawca nie jest w stanie zapewnić 
w realizacji Zadania czynnego uczestnictwa osoby/osób, które z imienia i nazwiska 
wskazał w swojej ofercie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji Zadania 
inne osoby, które wykształceniem, doświadczeniem, wiedzą i autorytetem odpowiadają 
co najmniej wymaganiom stawianym w SIWZ i SOPZ. Udział tych osób w realizacji 
Zadania wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 5 

1. Wykonawca zrealizuje Zadanie zgodnie z terminami określonymi w SOPZ a także 
terminami ustalonymi przez Strony Umowy w czasie realizacji Umowy. 

2. W przypadku, gdy SOPZ nie precyzuje konkretnych terminów realizacji poszczególnych 
elementów Zadania, bądź elementów Części Zadania, terminy te ustalone zostaną 
wspólnie między Stronami Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli we 
wskazanym terminie Strony Umowy nie dojdą do porozumienia, konkretne terminy 
realizacji poszczególnych elementów Zadania, bądź poszczególnych elementów Części 
Zadania określi, w formie pisemnej, samodzielnie Zamawiający, a Wykonawca będzie 
tymi terminami związany. 
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3. Całe Zadanie zrealizowane zostanie najpóźniej w terminie do 30 grudnia 2019 roku . 
 

§ 6 

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 Umowy, którzy pełnią funkcję 
koordynatorów Zamawiającego i Wykonawcy. 
Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: 
………………………………………………………………….......... 

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
………………………………………………………………….......... 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

3. Koordynatorzy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy uprawnieni są 
do jednoosobowego odbioru Zadania, Części Zadania. 
 
 

§ 7 

1. Odbiory poszczególnych Części Zadania następować będą w terminie 5 dni od dnia 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru Części  
Zadania, na podstawie Protokołu Odbioru Części Zadania podpisanego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę (lub odpowiednio Koordynatora realizacji Umowy ze 
strony Zamawiającego i Koordynatora realizacji Umowy ze strony Wykonawcy). 

2. Protokół Odbioru Części Zadania, o jakim mowa w ust. 2 powinien zawierać  
w szczególności: 
a. datę odbioru Części Zadania; 
b. informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu Części Zadania; 
c. w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad  

w terminie określonym przez Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia Łącznego. 
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad, będzie 
stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu Odbioru Części Zadania bez 
zastrzeżeń. 

 
 

§ 8 

1. Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę (akceptację) Zamawiającego na wszelkie 
działania, czynności, dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w związku  
z realizacją Umowy w każdym przypadku ilekroć jest o tym mowa w SOPZ. 
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2. O ile SOPZ nie przewiduje innych terminów na realizację czynności Zamawiającego, 
Zamawiający wyraża zgodę (akceptację) na działania, o jakich mowa w ust. 1 w terminie 
2 dni. 

3. Zgoda (akceptacja) Zamawiającego może być wyrażona w formie pisemnej lub 
elektronicznej (e-mail do Wykonawcy). 

4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego zgody (akceptacji) na dany element 
Zadania bądź dany element Części Zadania, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, o ile 
SOPZ nie stanowi inaczej, dodatkowy termin celem wprowadzenia poprawek, przy czym 
termin ten nie będzie dłuższy niż 3 dni. 

 
 

§ 9 

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy 

(prawidłowej realizacji Zadania); 
2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 
3) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się 

w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 
Zadania, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą; 

4) terminowej zapłaty Wynagrodzenia. 
 
 

§ 10 

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy; 
2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 
3) udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji 

znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego  
i terminowego wykonania Zadania, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą. 

 
 

§ 11 

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej następujące 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: koordynacja działań opisanych  
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie 
bezpośredniej współpracy z Zamawiającym w sprawach technicznych i organizacyjnych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli rzetelności realizacji zamówienia między 
innymi poprzez kontrolę spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 29 
ust. 3a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 
poz. 1579 ze zm.) w zakresie zatrudnienia osoby wykonującej wskazane czynności  
w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 
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3. W trakcie realizacji Zadania na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej 
dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby wykonującej wybrane czynności na podstawie umowy o pracę. 
Tym dokumentem będzie oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, której dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

 
 

§ 12 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag do dokumentów lub innych 
czynności dokonywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, Wykonawca 
obowiązany jest je uwzględnić i postąpić w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
Zamawiający zgłaszając swoje uwagi wyznaczy Wykonawcy termin do ich realizacji. Termin 
ten wynosić będzie 3 dni, o ile SOPZ nie stanowi inaczej. 
 
 

§ 13 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Zadania,  
a w szczególności Rezultaty Umowy, co dotyczy m.in. sytuacji, gdy: 
a. występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, 

jakiemu ma służyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera 
kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne  
z rzeczywistym stanem, lub 

b. narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie 
lub prawa pokrewne, lub też jest obciążony prawami osób trzecich. 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwe Zadanie, 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 w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o braku możliwości usunięcia 
wad przez Wykonawcę 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 
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Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie  
i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Zadania niezwłocznie po ich 
wykryciu. Dokonanie odbioru Zadania 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 
Zadania i Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 k.c. 

 
 

§ 14 

1. W celu realizacji Zadania określonego w § 3 Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań jako 
administrator danych osobowych powierza bezpłatnie Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych autorów artykułów do poszczególnych numerów Czasopisma  
w zakresie: imię/imiona, nazwisko, nazwa instytucji, którą reprezentuje. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z ww. rozporządzeniem, 
w tym: 

a) Zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne 
zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub 
niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do powierzonych danych 
osobowych. 

b) Zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów 
przetwarzania. 

c) Zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów 
przetwarzania i danych osobowych. 

d) Regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych  
i technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania 
danych osobowych.  

e) Dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych. 

f) Zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do 
zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych  
i sposobów ich zabezpieczeń. 

g) Informować niezwłocznie Zamawiającego o naruszeniach danych osobowych 
a w przypadku wystąpienia zwłoki przedłożyć uzasadnienie jej wystąpienia. 

h) Informować Zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez 
upoważnione do nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku 
niezgodnościach przetwarzania danych osobowych.  
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i) Zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać 
zalecenia wskazane w wyniku wyżej wymienionych kontroli. 

j) Zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy oraz usunąć je  
ze swoich systemów i nośników. 

k) Nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Na uprawnione inne podmioty przetwarzające dane osobowe 
Zamawiający nakłada prawa i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej 
Umowie. 

l) Zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony. 
m) Udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania 

zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO. 
n) Udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia 

obowiązku informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą. 

o) Umożliwiać Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym 
przeprowadzenie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych  
i przyczyniać się do nich. 

p) Udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących 
przetwarzania danych osobowych.  

q) Wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i będzie 
przestrzegał zapisów w nich ujętych z należytą skrupulatnością i szczególną starannością.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadom sankcji grożących z tytułu naruszenia przepisów 
prawa, w tym podlegania odpowiedzialności karnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia powierzonych mu danych 
osobowych ze swoich systemów teleinformatycznych niezwłocznie po realizacji Umowy. 
Wykonawca potwierdza realizację obowiązku skutecznego usunięcia danych osobowych 
zgodnie z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 15 

1. Za prawidłowe wykonanie Zadania Strony Umowy ustalają umowne Wynagrodzenie 
Łączne w wysokości ……………………………………… złotych netto (słownie: 
……………………………………………………złotych), tj.………………………… złotych 
brutto (słownie: ………………………………………………………… złotych) z podatkiem 
VAT  ….% (słownie: ……..). 

2. Wynagrodzenie Łączne płatne będzie w czterech częściach po wykonaniu każdej  
z Części Zadania (Wynagrodzenie Częściowe).  

3. Wynagrodzenie Częściowe z tytułu realizacji każdej z poszczególnych Części Zadania 
wynosi 1/4 (jedną czwartą) Wynagrodzenia Łącznego. 
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4. Wynagrodzenie Łączne, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia 
przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich 
mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z 
wykonaniem Umowy, w tym zwłaszcza Rezultatów Umowy oraz z tytułu przeniesienia na 
Zamawiającego własności dokumentacji, na jakiej zostało utrwalone Zadanie. 

5. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem bankowym na rachunek bankowy 
wskazany na fakturach przez Wykonawcę.  

6. Zapłata Wynagrodzenia Częściowego, nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT, której podstawą wystawienia jest podpisanie przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń Protokołu Odbioru Części Zadania.  

         Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego: 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,NIP: 778-13-46-888. 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur, o jakich mowa w ust. 6, jest 
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 16 

1. W ramach Wynagrodzenia Łącznego Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wszelkich Rezultatów Umowy, przy czym przeniesienie 
majątkowych praw autorskich następuje z chwilą podpisania przez Strony Umowy 
Protokołu Odbioru Zadania i zapłaty Wynagrodzenia Łącznego, bez ograniczeń co do 
czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a. utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, sporządzenia egzemplarza, który mógłby służyć publikacji dzieła 
powstałego w wyniku realizacji Zadania; 

b. wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów  
i konferencji; 

c. wykorzystania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 
audio-wizualnych i komputerowych; 

d. prawo do korzystania z Zadania w całości lub z części oraz jego łączenia z innymi 
Zadaniami; 

e. digitalizacji; 
f. zwielokrotniania poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym 

w postaci elektronicznej; 
g. rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu; 
h. nieodpłatnego wypożyczania lub udostępniania zwielokrotnionych egzemplarzy; 
i. wprowadzania w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie  
z utrwalaniem w pamięci RAM. 
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2. W ramach Wynagrodzenia Łącznego, 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 Częściach Zadania, do których Zamawiający nabył 
majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy. 

3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Zadania, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których Rezultaty Umowy zostały utrwalone. 

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

 
 

§ 17 

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania Zadania w terminie 14 dni od dnia 
przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów publikacyjnych wraz  
z propozycjami spisu treści oraz projektu zewnętrznej strony, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Zamawiający składa oświadczenie  
o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
przesłanki odstąpienia. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o jakich mowa 
wyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30% Wynagrodzenia 
Łącznego brutto. 

 
 

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% Wynagrodzenia 
Łącznego brutto z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania poszczególnych 
Części Zadania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tym samym Zamawiający 
będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości, o jakiej mowa  
w zdaniu pierwszym, osobno z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
poszczególnych PU I, PU II, PU III, PU IV, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Za nienależyte wykonanie Części Zadania w rozumieniu niniejszego paragrafu Strony 
Umowy uznają jakiekolwiek odstępstwo przez Wykonawcę od sposobu realizacji 
Zadania (odpowiednio Części Zadania) określonych w SOPZ, Ofercie Wykonawcy, 
wzajemnych uzgodnieniach między Stronami Umowy w czasie realizacji Zadania. 

2. Za każdy dzień opóźnienia ponad terminy wyznaczone w SOPZ, Umowie a także 
ustalone na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia Łącznego. 

3. Kary umowne, o jakich mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz w § 16 ust. 2 
podlegają sumowaniu. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni kalendarzowych 
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 Łącznego, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.   

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  
 

§ 19 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  
o dostępie do informacji publicznej. Niezależnie od tego, Wykonawca nie może podawać 
do wiadomości publicznej, w szczególności publikować, jakiejkolwiek jej części. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 
Zamawiającego, ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek materiałów lub innej 
informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 
jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu w innych celach niż wykonanie Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych dokumentów  
i innych informacji zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, co jednakże nie dotyczy 
informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. Zobowiązanie niniejsze oraz zakazy, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 
paragrafu wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po ustaniu 
jej obowiązywania. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4,  
w szczególności zakazu, o którym mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
(dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. W razie 
wyrządzenia wyższej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 2, pozostają własnością 
Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi 
kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej 
po zakończeniu realizacji Umowy. 

 
 

§ 20 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i nie mogą naruszać przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. 
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§ 21 

1. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. 
2. Strony Umowy dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory, jakie wynikną z Umowy 

rozwiązywane były w pierwszej kolejności w sposób polubowny. 
3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 
 

§ 22 

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

§ 23 

Integralną częścią Umowy są załączniki: 
− Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
− Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
− Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o skutecznym usunięciu Danych Osobowych. 

 
 
 

Zamawiaj ący:                                                                         Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


