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                                                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ 

 Istotne postanowienia umowy  

          

dotyczące usługi udzielonej w wyniku rozstrzygniętego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyprodukowanie           

i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 2014+ na antenie pięciu lokalnych 

rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek. 

 

Część zamówienia nr ……, subregion………………. 

 

zawarta w Poznaniu w dniu …………………………… pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP ………………….., REGON……………………….zwanym 

dalej Województwem, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 

a 

…………………………z siedzibą ……… wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców/Krajowej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej pod numerem ……., NIP ………………….., REGON……………………….zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez ……..     

  

o następującej treści: 

§ 1 

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

1. Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

2. Wykonawca – podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 

……………… w części ……….., subregion ………………………………………………………………………… 

przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Wyprodukowanie i emisja dwuminutowych audycji radiowych o WRPO 2014+ na 
antenie pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek”. 

3. Oferta Wykonawcy – oferta, jaką Wykonawca przedstawił Zamawiającemu i na podstawie której 

Wykonawca został wybrany do realizacji Umowy. 

4. Adres Korespondencyjny Zamawiającego – adres Departamentu Polityki Regionalnej działającego 

w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

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

6. Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem. 

7. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. PU – Poszczególne zadania w ramach zakresu zamówienia wskazanego w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia w rozdz. II SOPZ. 

9. Umowa – niniejsza umowa. 

10. Wynagrodzenie Łączne – wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodne z Ofertą Wykonawcy. 
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11. Wynagrodzenie Częściowe – jedno z czterech części Wynagrodzenia Łącznego. 

12. Usługa (Przedmiot Zamówienia) – przedmiot zamówienia wynikający łącznie z SIWZ  

i Oferty Wykonawcy. Usługa obejmuje łącznie PU I, PU II, PU III, PU IV, PU V, PU VI. 

13. Zadania – poszczególne PU I, PU II, PU III, PU IV, PU V, PU VI opisane w Umowie. 

14. Rezultaty Umowy – fonogramy, stanowiące 2 - minutowe audycje radiowe oraz zwiastuny takich 

audycji, wyprodukowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 
15. WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

16. Audycje – cykl co najmniej 100 odcinków audycji pt. „Zmieniamy Wielkopolskę” dotyczący WRPO 

2014+ wraz z powtórkami i zwiastunami. 

17. Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach, należy przez to rozumieć dni robocze Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, tj.: wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem 

sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach 

wolnych od pracy (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 90.). 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Wyprodukowanie i emisja dwuminutowych audycji radiowych  

o WRPO 2014+ na antenie pięciu lokalnych rozgłośni radiowych wraz z emisją powtórek  

w części zamówienia nr …..., subregion …………………………………………….. 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

2. Zamawiający oświadcza, że Umowa realizowana jest w ramach projektu finansowanego  przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do 

prawidłowej realizacji Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, technicznym, 

intelektualnym i finansowym koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania stawiane Wykonawcy w postępowaniu,  

o jakich mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.  

 

§ 3 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i emisja zgodnie z Ofertą Wykonawcy, co najmniej 

20 odcinków dwuminutowych audycji radiowych prezentujących beneficjentów i konkursy w ramach 

WRPO 2014+ (w tym scenariuszy, nagrań oraz ich emisję ze zwiastunami i powtórką w lokalnej 

rozgłośni radiowej działającej w subregionie …………………………………….….,w której udział w czasie 

słuchania to co najmniej …….., a liczba mieszkańców w zasięgu rozgłośni wynosi …….. (na podstawie 

badań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: „Informacja o pomiarach audytorium radiowego w Polsce 

w III kwartale 2018 roku w odniesieniu do województw” - udział w czasie słuchania programów 

radiowych na terenie województwa wielkopolskiego w trzecim kwartale 2018 r., „Mapy 

przedstawiające zasięgi stacji publicznej i komercyjnej radiofonii analogowej” oraz koncesje radiowe). 

Audycje będą skierowane do mieszkańców subregionu ………………………………………….. z Województwa 

Wielkopolskiego, mają przedstawiać informacje o beneficjentach WRPO 2014+, postępy i efekty  

w realizowanych przez nich projektach (tzw. „dobre praktyki”), informacje o aktualnych konkursach  

i możliwości ubiegania się o wsparcie. Audycje powinny w prosty i przystępny dla słuchaczy sposób 
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opowiedzieć o zmianach jakie następują w poszczególnych subregionach w wyniku interwencji WRPO 

2014+ oraz zapewnić szeroką akceptację mieszkańców dla działań rozwojowych realizowanych przy 

pomocy Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim. Audycje powinny być zgodne ze 

„Strategią komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania: 

1) PU I – opracowanie szczegółowego planu emisji premierowych audycji (harmonogramu) 

radiowych (razem z powtórkami), stworzenie spójnej i przejrzystej koncepcji audycji, 

stworzenie ramowego scenariusza, nagranie jingla audycji (na zasadach określonych w SOPZ). 

2) PU II – stworzenie 5 (pięciu) scenariuszy, produkcja oraz emisja  5 (pięciu) odcinków audycji 

radiowych wraz z emisją ich powtórek (co najmniej 1 powtórka każdego odcinka) oraz 

produkcją 1 zwiastuna do każdego odcinka i trzykrotną jego emisją przed premierą  

 jednokrotną jego emisją przed powtórką; zamieszczenie wyprodukowanych  

i wyemitowanych audycji w formie plików dźwiękowych w zakładce na stronie internetowej 

radia – na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3) PU III – stworzenie 5 (pięciu) scenariuszy, produkcja oraz emisja kolejnych  5 (pięciu) 

odcinków audycji radiowych wraz z emisją ich powtórek (co najmniej 1 powtórka każdego 

odcinka) oraz produkcją 1 zwiastuna do każdego odcinka i trzykrotną jego emisją przed 

premierą i jednokrotną jego emisją przed powtórką; zamieszczenie wyprodukowanych  

i wyemitowanych audycji w formie plików dźwiękowych w zakładce na stronie internetowej 

radia – na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4) PU IV – stworzenie 5 (pięciu) scenariuszy, produkcja oraz emisja kolejnych  5 (pięciu) 

odcinków audycji radiowych wraz z emisją ich powtórek (co najmniej 1 powtórka każdego 

odcinka) oraz produkcją 1 zwiastuna do każdego odcinka i trzykrotną jego emisją przed 

premierą i jednokrotną jego emisją przed powtórką;  zamieszczenie wyprodukowanych  

i wyemitowanych audycji w formie plików dźwiękowych w zakładce na stronie internetowej 

radia – na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

5) PU V – stworzenie 5 (pięciu) scenariuszy, produkcja oraz emisja kolejnych  5 (pięciu) 

odcinków audycji radiowych wraz z emisją ich powtórek (co najmniej 1 powtórka każdego 

odcinka) oraz produkcją 1 zwiastuna do każdego odcinka i trzykrotną jego emisją przed 

premierą i jednokrotną jego emisją przed powtórką; zamieszczenie wyprodukowanych  

i wyemitowanych audycji w formie plików dźwiękowych w zakładce na stronie internetowej 

radia – na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6) PU VI – umieszczenie na stronie internetowej radia w widocznym miejscu zakładki 

dedykowanej audycji wraz z odpowiednimi logotypami, które przekaże Zamawiający. 

Opracowanie szaty graficznej zakładki na stronie internetowej. Zakładka zawierać będzie 

wszystkie odcinki audycji, w formie mp3 lub w postaci plików do pobrania ze strony. 

Wykonawca spełni wytyczne związane z dostosowaniem zakładki internetowej  

i umieszczonych w nich audycji do wymagań osób z niepełnosprawnościami, o których mowa 

w SOPZ (rozdział IV). 

3. Wykonawca zawiadamiać będzie Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru Zadania, z co 

najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

4. Pliki dźwiękowe (audycje radiowe) umieszczone w zakładce muszą być uzupełnione  

o transkrypcję tekstową, czyli tekst, w którym znajdują się pełne informacje na temat zawartości 

dźwiękowej. Jeśli podczas nagrania audycji dziennikarze wykonają zdjęcia projektów zrealizowanych 
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w ramach WRPO 2014+, to przynajmniej jedno z nich zostanie również opublikowane na ww. stronie 

internetowej i będzie stanowić ilustrację do informacji o audycji. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Zamówienia na warunkach 

określonych w Umowie, SIWZ, SOPZ oraz Ofercie Wykonawcy. Wszystkie te dokumenty łącznie 

określają Przedmiot Zamówienia oraz sposób jego realizacji. 

2. Usługa realizowana będzie w okresie od dnia zawarcia Umowy, najpóźniej do dnia 31 marca 

2020 r., zgodnie z planem emisji (harmonogramem) przedstawionym przez Wykonawcę  

w terminie 10 dni od podpisania Umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.   

3. 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 doświadczeniem i wiedzą odpowiadają co najmniej wymaganiom 

stawianym w SIWZ i SOPZ. Udział tych osób w realizacji Zadania wymaga uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego. Za nieprzestrzeganie tego zapisu Wykonawca zapłaci kary umowne 

przewidziane w  § 13 pkt 7 Umowy.  

4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 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 Zamówieniu,  

w szczególności w zakresie bezpośredniej współpracy z Zamawiającym i czuwaniem nad 

ostatecznym kształtem przedsięwzięć (tj. poszczególnych elementów zamówienia).  

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
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których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.  

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 1000). Imię  

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom realizacji 

kluczowych części merytorycznych zamówienia opisanych w SOPZ rozdz. II, tj. działań ujętych 

w pkt.  3, 4, 6 i 7. 

 § 5 

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 realizacji Umowy ze strony 

Zamawiającego i odpowiednio ze strony 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 Zadań.  

 

§ 6 

1. Realizacja poszczególnych Zadań zostanie odebrana komisyjnie przez koordynatorów realizacji 

Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeprowadzonych czynności zostanie 

sporządzony Protokół Odbioru Zadania. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do protokołu na 

adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie protokołu w formie 

elektronicznej.  
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2. Protokół Odbioru Zadania, powinien zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru Zadania, 

2) opis Zadania, 

3) informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu Zadania, 

4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad  

w terminie określonym przez Zamawiającego. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia 

przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu Odbioru Zadania 

bez zastrzeżeń. 

3. Jeżeli Protokół Odbioru Zadania ma zastrzeżenia wnoszone przez Zamawiającego, Wykonawca 

może na tym samym dokumencie odnieść się do nich pisemnie. 

4. Protokół odbioru Zadania bez zastrzeżeń jest podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa  

w §9 Umowy. 

§ 7 

W trakcie realizacji Umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy 

(prawidłowej realizacji Zadań); 

2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów; 

3) terminowej zapłaty Wynagrodzenia. 

§ 8 

1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy 

(prawidłowej realizacji Zadań); 

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 

Umowy,  o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą; 

4) realizacji Audycji zgodnie ze „Strategią komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag do scenariusza lub innych 

działań dokonywanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (na etapie produkcji  

i emisji), Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić i postąpić w sposób wskazany przez 

Zamawiającego. Zamawiający, zgłaszając swoje uwagi, wyznaczy Wykonawcy termin do ich 

realizacji. Termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni, chyba że Wykonawca zgodzi się na krótszy 

termin.  

§ 9 

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie Łączne w wysokości 

……….. zł brutto (słownie: ……  złotych 00/100), w tym stawka ……% VAT. Wynagrodzenie to 

odpowiada kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie Łączne stanowi sumę 

Wynagrodzeń Częściowych. 

2. Wynagrodzenie Łączne składa się z 4 (czterech) części. 

3. Część Pierwsza Wynagrodzenia Łącznego należna jest z tytułu prawidłowej realizacji PU I, PU II, 

PU VI. Część Pierwsza Wynagrodzenia Łącznego wynosi 34% Wynagrodzenia Łącznego. 

4. Część Druga Wynagrodzenia Łącznego należna jest z tytułu prawidłowej realizacji PU III. Część 

Druga Wynagrodzenia Łącznego wynosi 22% Wynagrodzenia Łącznego.  
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5. Część Trzecia Wynagrodzenia Łącznego należna jest z tytułu prawidłowej realizacji PU IV. Część 

Trzecia Wynagrodzenia Łącznego wynosi 22% Wynagrodzenia Łącznego.  

6. Część Czwarta Wynagrodzenia Łącznego należna jest z tytułu prawidłowej realizacji PU V. Część 

Czwarta Wynagrodzenia Łącznego wynosi 22% Wynagrodzenia Łącznego.  

7. Warunkiem wystawienia faktury za Wynagrodzenie Częściowe jest przyjęcie bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Zadania z realizacji poszczególnych Zadań objętych danym 

Wynagrodzeniem Częściowym oraz prawidłowa i terminowa realizacja wszystkich innych 

zobowiązań umownych Wykonawcy, których termin wykonania przypadał do dnia sporządzenia 

protokołu wskazanego w § 6 Umowy. 

8. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

Wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich, Rezultatów Umowy oraz z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego własności nośników, na jakich zostały utrwalone Rezultaty 

Umowy. 

9. Zapłata Wynagrodzenia, dokonana zostanie przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Wykonawcy – wskazany na fakturze VAT Wykonawcy przedstawianej Zamawiającemu. 

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

11. Zapłata Wynagrodzenia, w tym Wynagrodzenia Częściowego, nastąpi w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT.  

12. Faktura VAT 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. 
13. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: Departament Polityki Regionalnej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

14. Jako dzień zapłaty Strony Umowy ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu  

z rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Z tytułu nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będą odsetki 

ustawowe. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nieczynnym podatnikiem od towarów i usług. 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Rezultatów Umowy w tym na 

rozpowszechnianie ich w całości, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy 

na następujących polach 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. digitalizacja; 

e. zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym  

w postaci elektronicznej; 
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f. rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu; 

g. nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

h. wprowadzenie w całości do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem  

w pamięci RAM. 

2. Licencja o jakiej mowa w ust. 1 udzielona zostaje przez Wykonawcę na 10 lat od dnia odbioru 

Rezultatów Umowy. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia również Zamawiającego do dzielenia Rezultatów 

Umowy (np. Audycji jako całości) na fragmenty i korzystania z fragmentów Rezultatów 

Umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust 1 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 

potwierdzają jednak, że Wykonawca nie zezwala na samodzielne bądź łącznie z innymi 

dziełami korzystanie z wkładów autorskich  wniesionych do Rezultatów Umowy w oderwaniu 

od audycji bądź zwiastuna, np. poprzez samodzielne wykorzystanie podkładu muzycznego lub 

głosu lektorskiego. 

4. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 6, Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Rezultaty Umowy zostały utrwalone 

przez Wykonawcę. 

5. 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. 

6. 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, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 

dnia 4lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 

ze zm.). 

 

§ 11  

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne efektów realizacji 

poszczególnych Zadań,  Rezultatów Umowy, co dotyczy m.in. sytuacji, gdy: 

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 Zadań, 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 bez uzyskiwania zgody sądu. 

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 przez 
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Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

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 Zadania, Rezultatów 

Umowy 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. 

 

§ 12 

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, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy nie zrealizuje PU I na zasadach 

określonych w SOPZ rozdz. II, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy  

w terminie kolejnych 14 dni. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia Łącznego. 

 

§ 13 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zadań wymienionych w § 3 ust. 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie poszczególnych Zadań określonych w Części 

pierwszej Wynagrodzenia Łącznego, o którym mowa w § 9 ust. 3 wysokość kar jest 

następująca: 

1% wartości Wynagrodzenia Łącznego za PU I,  

22% wysokości Wynagrodzenia Łącznego za PU II,  

11% wysokości Wynagrodzenia Łącznego za PU VI,  

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zadania określonego w Części drugiej 

Wynagrodzenia Łącznego, o którym mowa w § 9 ust. 4 wysokość kar jest następująca: 

22% wysokości Wynagrodzenia Łącznego za PU III,  

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zadania określonego w Części trzeciej 

Wynagrodzenia Łącznego, o którym mowa w § 9 ust. 5 wysokość kar jest następująca: 

22% wysokości Wynagrodzenia Łącznego za PU IV,  

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zadania określonego w Części czwartej 

Wynagrodzenia Łącznego, o którym mowa w § 9 ust. 6 wysokość kar jest następująca: 

22% wysokości Wynagrodzenia Łącznego za PU V.  
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2. Kary umowne, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, ulegają sumowaniu z tym 

zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% 

Wynagrodzenia Łącznego. 

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 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. 

7. Za niezrealizowanie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia Łącznego.   

8. Za nierealizowanie przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w § 4 ust. 4, lub 

niepotwierdzenie na żądanie Zamawiającego spełniania ww. wymagania, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 5% Wynagrodzenia Łącznego.  

 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie mogą 

naruszać przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą stron Umowy na wniosek Zamawiającego 

lub Wykonawcy na podstawie artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie 

aneksu w następujących przypadkach: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT; 

3) ulegną zmianie godziny emisji audycji razem z powtórkami, o którym mowa w SOPZ, 

rozdz. II. 

 

§ 15 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. Wykonawca nie może podawać do wiadomości publicznej,  

w szczególności publikować, jakichkolwiek części Umowy, z wyjątkiem przypadku wskazanego  

w zdaniu pierwszym. 

2. Wykonawcy nie wolno, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek materiałów lub innej 

informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z Umową. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w ust. 2, w innych celach niż 

wykonanie Umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych dokumentów i innych 

informacji zgodnie z ust. 2 i 3, 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 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 

zakazów, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia Łącznego brutto, za każdy przypadek naruszenia.  

W razie wyrządzenia wyższej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

6. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, pozostają własnością Zamawiającego  

i podlegają zwrotowi na jego żądanie wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których 

dokumenty zostały zapisane po zakończeniu realizacji Umowy. 

 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

§ 17 

1. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. 

2. Treść Umowy należy ustalać łącznie z SIWZ, SOPZ, Ofertą Wykonawcy. Treść Umowy należy 

zawsze interpretować w sposób dający pierwszeństwo celowi Umowy, w jakim Zamawiający 

przeprowadził wskazane w §2 Umowy postępowanie przetargowe. 

3. Strony Umowy dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory, jakie wynikną z Umowy 

rozwiązywane były w pierwszej kolejności w sposób ugodowy. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie 

sądowi cywilnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Zamawiającego  

i jednym dla Wykonawcy. 

 

§ 18 

Integralną częścią Umowy są załączniki: 

− Załącznik numer 1 – SIWZ 

− Załącznik numer 2 – SOPZ 

− Załącznik numer 3 – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                                                   Wykonawca 

 


