
1 

 

GM.272.3.2020   
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

Istotne postanowienia umowy (IPU) 

Umowa nr …../2020 

 

zawarta w dniu …………………….. 2020 r. w Poznaniu 

 

pomiędzy:  

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego  

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

NIP 778-13-46-888, REGON 631257816 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………   

 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a   

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................    

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowanie koncepcji 

oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej z okazji 102 rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego” o nr. ref. GM.272.2.2020 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.), 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”   

o następującej treści:  

§1 

1. Przedmiotowa Umowa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego o nazwie: Coroczna organizacja  

i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

2. Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej z okazji 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w zakresie działań 

szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 

do Umowy i ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym  

do prawidłowej realizacji Umowy.  

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

i finansowym koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy. 

 

§2 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kampanii 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz szczegółowymi mediaplanami  

dla poszczególnych mediów.  

 

§3 

1. Wykonawca winien dokumentować dowody realizacji przedmiotu umowy  

w szczególności w postaci zdjęć lub nagrań ekspozycji, emisji, publikacji materiałów 

reklamowych Zamawiającego. Wykonawca winien je dostarczyć Zamawiającemu  

w oryginale bądź na nośnikach CD w formatach mogących być odtworzonych przez 

programy dostępne na zasadach licencji freeware. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, pisemne sprawozdanie podsumowujące 

realizację całości umowy, załączając dowody potwierdzenia wykonania wszystkich zadań 

realizowanych w ramach umowy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.  

3. W trakcie trwania kampanii promocyjnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli 

i weryfikacji prawdziwości przedłożonych informacji i materiałów. 

 

§4 

Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy na piśmie (także w formie e-maili) wszelkie 

zastrzeżenia odnośnie sposobu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca rozpatrzy 

zgłoszenie w ciągu 1 dni od chwili jego otrzymania. Nieprawidłowości zostaną usunięte  

w terminie do 2 dni od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 

wykonywał przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, przewidzianej dla tego 

rodzaju działalności, z dbałością o zachowanie dobrego wizerunku Zamawiającego. 

 

 

§5 

1. W terminie do 2 dni od podpisania umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy 

informacje i materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy, w tym 

logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz elementy linii graficznej 

dedykowanej Powstaniu Wielkopolskiemu. 

2. Zamawiający udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej 

terytorialnie, na czas obowiązywania niniejszej umowy, do wykorzystania logotypu 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz elementów linii graficznej dedykowanej 

Powstaniu Wielkopolskiemu, o którym mowa w ust. 1 na polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej  - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

z prawem udzielenia sublicencji w przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonanie 

poszczególnych zadań określonych w niniejszej Umowie innym podmiotom 

(Podwykonawcom), które spełniają kryteria wymagane do ich prawidłowego i zgodnego  

z postanowieniami niniejszej umowy zrealizowania. 

3. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Wykonawcy proces o naruszenie praw 

autorskich do utworu udostępnionego mu przez Zamawiającego, Zamawiający będzie 

zobowiązany pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, pod warunkiem wypełnienia 

przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o wystąpieniu osoby trzeciej z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw 

majątkowych do utworu lub utworów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie mógł wykorzystywać udostępniony mu przez Zamawiającego utwór 

lub utwory wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających  

z postanowień niniejszej Umowy oraz w ramach działań polegających na autopromocji 

Wykonawcy. 

6. W terminie określonym w harmonogramie kampanii stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy, Wykonawca wyprodukuje wszystkie rezultaty pracy twórczej  

w formatach przewidzianych przez wykonawcę i określonych w załączniku nr 1 - ofercie 

wykonawcy, nr 4 – harmonogramie kampanii promocyjnej do niniejszej umowy a będące 

niezbędnymi do realizacji niniejszej umowy. 

7. Zamawiający wyraża zgodę (akceptację) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od 

Wykonawcy informacji w formie pisemnej lub elektronicznej odnośnie formy ekspozycji 

bądź publikacji dostarczonego przez Zamawiającego materiału. 

8. Zgoda (akceptacja) Zamawiającego może być wyrażona w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

9. W przypadku odmowy przez Zamawiającego zgody (akceptacji) na daną część działań, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin (nie dłuższy niż 2 dni) celem 

wprowadzenia poprawek. 

10. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom, jednak 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

działania i zaniechania własne. 
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§6 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §11 ust. 1, przenosi na 

Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do rezultatów pracy twórczej określonych w 

§5 ust. 6, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej  - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym 

rozpowszechnianie pracy jej części albo fragmentów może być dokonywane w formie 

publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy w jakiej zostanie 

ona zrealizowana (np.: w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, makiet czy 

planów). 

2. Przejście majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §7. 

3. W ramach wynagrodzenia wskazanego w §11 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi, z chwilą 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §7 i bez dodatkowych 

opłat, prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do rezultatów umowy. 

Zamawiający może przenieść prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do 

przedmiotów niniejszej umowy, na inne podmioty bez zgody Wykonawcy. Zamawiający 

ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi,  

w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub 

wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że przygotowane przez niego dzieło będzie 

nowatorskie i nie będzie naruszać praw osób trzecich. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich wobec osób trzecich.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym 

praw autorskich. 

6. Wykonawca podejmie wyłącznie na swój własny koszt działania prawne związane 

 z roszczeniami  osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich pod 

następującymi warunkami: 

1) Zamawiający  niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu  osoby trzeciej, 

2) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty  

związane z roszczeniem, 

3) Zamawiający powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli Wykonawcy  

wyłącznego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą 

roszczenie. 
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7. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym 

wskazanym przez Wykonawcę i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane 

przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający, bez porozumienia z Wykonawcą, nie uzna roszczenia osoby trzeciej  

w całości lub w części. 

9. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie 

praw autorskich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym 

roszczeń, a w szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z 

tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym 

poniesione opłaty i koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego według norm 

przepisanych. 

§7 

Protokół zdawczo – odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy 

będzie zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru oraz zakres wykonanych części umowy; 

2) informację o braku albo istnieniu wad w odbieranej części przedmiotu umowy; 

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

w terminie określonym przez Zamawiającego; 

4) informacje o jakich mowa w § 3. 

 

§8 

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

1)  ze strony Zamawiającego:   

a.   ………………………………………………   

tel. …………………………………………..   

e-mail: ………………………................  

b.  ……………………………………………....   

tel. …………………………………………..  

e-mail: ………………………………....   

2)  ze strony Wykonawcy:   

a.  ………………………….…........................... 

tel. …………………………………………..  

e-mail:…………………………………. 

b.  ………………………….…........................... 

tel. …………………………………………..  

e-mail:…………………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony 

drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści Umowy.  

3. Strony zobowiązują się do przekazania osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od 

podstawyprawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów cywilnoprawnych) oraz osobom 

je reprezentującym, których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie Umowy jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy, znanych Stronom 
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informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

§9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 3 lat 

liczony dla każdej z części przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego danej części. 

2. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli 

wykaże, że wada powstała wskutek wykonania prac wg wskazówek Zamawiającego, które 

Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził Zamawiającego  

o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy 

niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego poszczególnych 

części 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 ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób 

trzecich powstałych w związku z realizacją umowy w zakresie przewidzianym  

dla Wykonawcy. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem związanym 

z wykonaniem umowy, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

o tym Wykonawcę, który zwolni zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności  

w stosunku do osób trzecich. 

§10 

Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wynikających  

z zakresu prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy, potrzebnych do jej realizacji.  

Za brak dopełnienia ww. formalności, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§11 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w łącznej wysokości: …….… zł brutto (słownie: ...………..), tj. z podatkiem VAT … 

%.  

2. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu 

przez cały okres obowiązywania Umowy. 

3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, 

w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich 

do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych 

w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nazwa banku ………………..……… ………………… 

…………………………………………..……… 

numer rachunku 

…………………………………………………………………………………………… 

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez 
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Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 7. Faktura powinna 

zawierać następujące dane Zamawiającego:  

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego  

w Poznaniu  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  

NIP: 778-13-46-888   

5. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczyć do Gabinetu Marszałka Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres wskazany  

w komparycji niniejszej Umowy przy czym dopuszczalną formą dostarczenia faktury 

jest przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres mailowy: gabinet@umww.pl. 

6. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa  ust. 1 Strony ustalają dzień wydania 

dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/zwolnionym płatnikiem podatku VAT. 

9. Ryzyko podwyższenia stawki podatku VAT w czasie trwania umowy obciąża 

Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wynikających z wykonywania zadań 

wynikających z niniejszej umowy. 

§12 

1. Strony przyjmują do wiadomości, iż niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu 

na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od 

Zamawiającego oraz uzyskane w trakcie współpracy Stron i wykorzysta je wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej Umowy oraz nie ujawni osobom trzecim. Wykonawca jest 

zobowiązany przedsięwziąć środki służące zapewnieniu poufności tych informacji przez 

wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w wykonaniu niniejszej umowy. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa również po 

wykonaniu przez Wykonawcę niniejszej Umowy, lub po jej wypowiedzeniu lub 

rozwiązaniu przez Strony. 

4. Po wykonaniu niniejszej Umowy lub po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie przekazane w ramach niniejszej Umowy materiały oraz 

ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nośniki zawierające te informacje lub dokumenty  

– w terminie 7 dni od wykonania lub rozwiązania w innym trybie Umowy. 

 

§13 

1.  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:  

1) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 40% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 Umowy,  

mailto:gabinet@umww.pl
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2) w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z winy 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 

Umowy, 

3) za opóźnienia w wykonaniu danej części przedmiotu umowy określonego  

w harmonogramie kampanii promocyjnej, w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia 

brutto przewidzianego w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

4)  za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi wad 

w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 11 ust.1 umowy, 

za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich 

usunięcie. 

5) za skrócenie czasu bądź braku pełnej ekspozycji, publikacji, emisji materiału 

reklamowego w terminach i na nośnikach oraz obszarach wskazanych w załączniku nr 4 

do umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 umowy,  

w zakresie obszaru bądź nośnika, którego ekspozycja, emisja bądź publikacja uległa 

skróceniu bądź braku pełnej ekspozycji. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają sumowaniu i mogą zostać potrącone  

przez Zamawiającego z łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 11 ust. 

1 Umowy. Kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy określonego w §11 ust. 1. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania 

Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenie brutto określonego  

w § 11 ust. 1. 

4. 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. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Prawo do odstąpienia przysługuje 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o przesłance będącej podstawą 

odstąpienia.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§14 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w razie: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wskazujące na to, że przedmiot umowy 

nie zostanie wykonany w terminach określonych w harmonogramie kampanii 

promocyjnej (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy). 

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie, 

których skutki nie zostały usunięte w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

na piśmie o konieczności ich usunięcia. 

3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 

Prawo zamówień publicznych). 

4) rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) może nastąpić 

w terminie 7 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 4)  

w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić  

w przypadku podania nieprawdy przez Wykonawcę, w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1  

i 2 umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu całości 

przekazanego Wykonawcy wynagrodzenia, z odsetkami ustawowymi oraz do naliczenia 

kary umownej w wysokości o jakiej mowa w § 13 ust 1 pkt. 1) umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno zawierać uzasadnienie i być sporządzone w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§15 

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do 

niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub 

innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było 

zapobiec ani których nie można było przewidzieć w dacie zawierania niniejszej Umowy mimo 

zachowania należytej zawodowej staranności Wykonawcy. Wykonawca otrzyma wówczas 

zwrot kosztów dotychczas wykonanych działań i udokumentowanych poniesionych nakładów. 

 

 

§ 16 

1. Zamawiający zastrzega, że terminy realizacji przedmiotu umowy wynikające  

z harmonogramu kampanii promocyjnej (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) mogą być, 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zmieniane. Strony umowy dopuszczają 

zmiany tych terminów za obopólnym porozumieniem. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmian o których mowa w ust. 1 i 2 wymagane jest dla ważności dokonanych 

zmian zachowanie formy pisemnej (aneksu do umowy). 

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy 

nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Strony umowy zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy 

organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie 

doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście, 

lub poprzez operatora pocztowego. 
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§ 17 

Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 

2020 roku. 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.  

2. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 19 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

2. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1)  Załącznik nr 1 – kserokopia oferta Wykonawcy; 

2)  Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

3)  Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru; 

4)  Załącznik Nr 4 – Harmonogram kampanii promocyjnej oraz media plan kampanii; 

5)  Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z kampanii promocyjnej w tym raport oraz 

podsumowanie rezultatów kampanii. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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