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Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 

Nr postępowania:   ZP/1/2012/R 

(WZÓR UMOWY) 

 

UMOWA 

nr U/…/2013/R 

zawarta w Kielcach, w dniu …………… 2013 roku  

pomiędzy: 

Regionalną Organizacją Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, z siedzibą pod 

adresem: ul. Ściegiennego 2  pok. 32;  25-033 Kielce. 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………... 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

………………………………………………………………………………………….., 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………. 

 

 zwanym dalej “Wykonawcą” 

 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr ZP/1/2012/R  
 
 

§1. 
[Informacje ogólne] 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na stworzenie 

opracowania pn. „Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na 
lata 2013-2020” na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
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3. Postanowienia SIWZ i załączników do niej, jak również warunki zawarte w ofercie 
Wykonawcy stanowią integralne elementy niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.  

 
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą 
fachową i najwyższą starannością jakiej wymaga dzieło tego rodzaju, z uwzględnieniem 
wymogów merytorycznych i technicznych oraz prawnych.  
 
 

§ 2. 
[Realizacja zamówienia] 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie 180 dni liczone od 

momentu podpisania Umowy. 
2. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram obejmujący terminy opracowania i zakończenia poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę i stanowić będzie integralną część niniejszej Umowy.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu, o którym mowa  
w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia umowy 
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karą 
umowną na zasadach ustalonych w § 4.    

      
 
 

§ 3. 
[Odbiory przedmiotu Umowy] 

 
1. Termin wykonania umowy, o których mowa w § 2 uważa się za dotrzymany, jeżeli przed 

jego upływem Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do odbioru element przedmiotu 
umowy określony w § 2 Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru element przedmiotu umowy jest 
niekompletny, lub zawiera inne braki skutkujące niemożnością jego weryfikacji, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, element przedmiotu umowy będzie uważany za przedłożony do odbioru 
w terminie, w którym Zamawiający otrzymał dokument kompletny. 

3. Skutki przekazania Zamawiającemu niekompletnego dokumentu obciążają Wykonawcę. 
Zamawiający nie pełni funkcji kontroli na etapie powstawania dokumentów, a jedynie 
dokonuje ich weryfikacji w toku postępowania odbiorowego. 

4. Ustala się następujące zasady odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy:  
a) Po otrzymaniu kompletnego dokumentu od Wykonawcy Zamawiający w terminie 15 

dni roboczych przekaże Wykonawcy uwagi dotyczące przedłożonego dokumentu 
wraz z kierunkami zmian i uzupełnień. Brak stanowiska Zamawiającego w ustalonym 
terminie oznaczać będzie akceptację dokumentu bez uwag.   
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b) Wykonawca dokona pierwszej korekty i uzupełnień stosownie do uwag 
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania uwag  
i poprawiony dokument przekaże Zamawiającemu. 

c) Zamawiający zweryfikuje przekazany dokument po pierwszej korekcie Wykonawcy  
i w terminie 5 dni roboczych od otrzymania dokumentu od Wykonawcy przekaże mu 
uwagi wraz z kierunkami zmian i uzupełnień albo powiadomi o braku uwag i terminie 
podpisania protokołu odbioru. Brak stanowiska Zamawiającego w ustalonym terminie 
oznaczać będzie akceptację dokumentu bez dalszych uwag. 

d) Wykonawca dokona korekty i uzupełnień stosownie do uwag Zamawiającego  
w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania uwag i poprawiony dokument 
przekaże Zamawiającemu.  

e) W przypadku dalszych uwag Zamawiającego postanowienia pkt. c i d. stosuje się 
odpowiednio. 

f) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o braku uwag i przyjęciu przekazanego 
dokumentu oraz wyznaczy termin podpisania protokołu odbioru. Do dnia 
wyznaczonego na podpisanie protokołu odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokument na zasadach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 
do SIWZ.  

 
5. W przypadku, kiedy w terminie 12 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru całego zamówienia ujawnią się wady i usterki, których Zamawiający nie 
był w stanie zweryfikować podczas odbiorów (w częściach i całości) przedmiotu umowy,  
w szczególności niezgodność z SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze żądanie 
Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia  dokonać wszelkich 
niezbędnych korekt i uzupełnień o ile Zamawiający lub upoważniony przez niego podmiot 
zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady w terminie 10 dni roboczych od jej wykrycia. 

 
§ 4. 

[Odpowiedzialność stron i kary umowne] 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  
   w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu elementu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego 
jako termin realizacji zamówienia lub elementu zamówienia, 
b) za opóźnienie w dokonywaniu korekt uzupełnień stosownie do uwag Zamawiającego -  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od 
upływu terminu wyznaczonego na korekty i uzupełnienia, 
c) z tytułu rozwiązania Umowy o którym mowa w § 5 - w wysokości 20% wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
d) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 2 ust. 
4 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
e) za niezapełnienie uczestnictwa na spotkaniach stosownie do wymogów części E 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) za jedno spotkanie konsultacyjne.   
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2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania uzupełniającego odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
 
3. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej do 
zapłaty, a w przypadku gdy nie powstało po stronie Wykonawcy roszczenie o wynagrodzenie 
lub gdyby Zamawiający Umowę wypowiedział – będzie potrącona z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy lub dochodzona od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 
 
 

 
§ 5. 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  
a) jeżeli Wykonawca dopuści się przekraczającego okres 2 tygodni opóźnienia w realizacji 
zamówienia, w stosunku do któregokolwiek ustalonego terminu;  
b) jeżeli Wykonawca naruszy inne istotne postanowienia umowy. Zamawiający może  
w takim przypadku rozwiązać Umowę po upływie 7 dni od bezskutecznego wezwania 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń.   
 

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do naliczenia kar 
umownych.  

 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 
 

§ 6. 
[Wynagrodzenie i płatności] 

 
Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto 
………………………. zł (słownie: ……………………………………….). 
 

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić za wykonanie Umowy, w tym wynagrodzenie za 
przeniesienie praw autorskich, i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem 
usługi w tym koszty uczestnictwa w spotkaniach roboczych i konsultacyjnych oraz 
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego egzemplarzy utworów 
wytworzonych w ramach realizacji Umowy.  
 

2. Strony ustalają częściowe płatności wynagrodzenia w następujących wysokościach i 
terminach: 

a) część wynagrodzenia w wysokości 25 % kwoty wskazanej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru Rozdziału I 
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tj. po przeprowadzeniu i analizie wyników badań wizerunkowo-jakościowych 
pod kątem turystyki rowerowej 

b) część wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty wskazanej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru Rozdziału 
II tj. po opracowaniu założeń analitycznych dla komunikacji i rozwoju „Tras 
Rowerowych w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego  

c) część wynagrodzenia w wysokości 15% kwoty wskazanej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru Rozdziału 

III tj. po opracowaniu planu komunikacji marketingowej „Tras Rowerowych  

w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego 
d) część wynagrodzenia w wysokości 50% kwoty wskazanej w ust. 1 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu końcowego protokołu 
odbioru całego zamówienia  

 
§ 7. 

1. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT częściowej lub faktury VAT 
końcowej. 
 
2. Wyłączną podstawę wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT 
stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy zawierający podpisy upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 8. 
[Prawa autorskie] 

 
1. Z chwilą dokonania każdego odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
objętych odbiorem utworów, jakie powstaną w związku z realizacją przez niego niniejszej 
Umowy, na wszelkich polach eksploatacji, które są związane z realizacją przez 
Zamawiającego projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”,  
w szczególności Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na 
następujących polach eksploatacji: 

a) wszelkie utrwalanie całości lub części na jakichkolwiek nośnikach danych, 

b) wydawanie całości lub części drukiem, na jakimkolwiek nośniku elektronicznym  
i optycznym, 

c) rozpowszechnianie całości lub części w sieciach komputerowych w tym 
w Internecie, 

d) odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie całości lub części publicznie lub na 
pokazach zamkniętych, 
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e) zwielokrotnianie części lub całości utworu, wytwarzanie nieograniczonej liczby 
egzemplarzy oraz wprowadzanie wytworzonych egzemplarzy do niekomercyjnego 
obrotu, 

f) zamieszczanie całości lub części w prasie, broszurach, folderach lub innych 
drukach, 

g) wykorzystanie całości lub części dla celów przekazu radiowego i telewizyjnego, 

h) rozpowszechnianie w całości lub części w celach reklamowych i promocyjnych, 
wprowadzanie uaktualnień treści. 

 
2. Przeniesienie praw autorskich następuje bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający udzieli licencji 
na korzystanie z praw autorskich pozostałym partnerom projektu w tym 
województwom lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, warmińsko-
mazurskiemu, świętokrzyskiemu  oraz Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej dla 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  
 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu praw autorskich 
osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw  
do przedmiotu Umowy, upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu 
integralności przedmiotu Umowy, dokonywania opracowań i zmian potrzebnych  
w związku z realizacją Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”  
i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych. 

 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada nieograniczone prawa do dysponowania 

utworami na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 oraz, że prawa te nabyte 
zostały lub zostaną nabyte w sposób prawidłowy i ponosić będzie odpowiedzialność  
z tytułu naruszeń praw autorskich i pokrewnych i dóbr osobistych osób trzecich, 
mogących wyniknąć z tytułu eksploatacji utworów oraz ich fragmentów na polach 
wymienionych w ust. 1. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 
słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 
świadczeń z tego tytułu, również po przeniesieniu praw na Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia wszelkich niezbędnych umów  
z autorami i innymi podmiotami, których przedmiotem będzie przeniesienie przez nich 
wszelkich praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych oraz uzyskanie zezwoleń 
z prawem dalszego ich udzielania na wykonywanie opracowań, niezbędnych do 
realizacji niniejszej Umowy tak, aby możliwym było prawo Zamawiającego, jako 
nabywcy praw autorskich do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania 
utworami w kraju i za granicą.  
 

6. Do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
listę autorów lub innych podmiotów uprawnionych, od których nabył prawa autorskie, 
wraz z zezwoleniem (z prawem dalszego udzielania) na wykonywanie opracowań 
związanych z realizacją niniejszej Umowy.    
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§ 9. 
[Osoby odpowiedzialne i zasady kontaktu] 

 
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej 

Umowy, w szczególności odbiór przedmiotu Umowy jest: 

a) .……………………….. tel. ……………………….. e-mail: ……………………………….. 

b) .……………………….. tel. ……………………….. e-mail: ……………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację postanowień Umowy oraz 
przedstawienie przedmiotu Umowy do odbioru są  

a) .……………………….. tel. ……………………….. e-mail: ……………………………….. 

b) .……………………….. tel. ……………………….. e-mail: ……………….…………......... 

3. Osoby wskazane w ust. 1 są uprawnione do zgłaszania uwag i uzupełnień na etapie 
analizy dokumentów przedstawionych do odbioru oraz do przesyłania Wykonawcy uwag 
ze skutkiem wskazanym w § 3. 

4. Strony ustalają, że wyłącznie uprawniony do zgłaszania uwag, poprawek i uzupełnień do 
dokumentów stanowiących przedmiot odbioru jest Zamawiający działający przez osoby 
wskazane w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie będzie uprawniony do uwzględnienia 
uwag zgłaszanych przez innych partnerów Projektu, jeśli nie zostaną one potwierdzone 
przez Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie osób wymienionych  
w ust. 1 i 2, oraz zmianie ich danych do kontaktu. W przypadku braku informacji, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, korespondencja skierowana na podany wyżej adres 
będzie uważana za przekazaną w terminie i do osoby uprawnionej. 

6. Strony ustalają, że korespondencja pisemna będzie kierowana na adresy wskazane  
w komparycji Umowy.  

 
 

§ 10. 
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 
………………. zł (słownie: …………………………………………………………………..). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, przelewem i zostanie zwrócone 
Wykonawcy w trybie i na zasadach ustalonych w SIWZ  

 
 

§ 11. 
[Postanowienia końcowe] 
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1. Strony poddają niniejszą Umowę przepisom prawa polskiego. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszą Umową znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 
wykraczające poza zakres ustalony w SIWZ i ogłoszeniu jak również naruszające 
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych są 
niedopuszczalne. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego. 

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

Zamawiający         Wykonawca 


