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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

Umowa nr 
 

zawarta w dniu ............................................ w Poznaniu,  pomiędzy : 
 
Powiatem Poznańskim – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, NIP 781-18-40-766,  
reprezentowanym przez:  

1) Małgorzatę Waszak - Dyrektor PODGiK w Poznaniu 
 

przy kontrasygnacie Barbary Szramy – Głównego Księgowego PODGiK w Poznaniu  
 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a 
………………………………….,  

z  siedzibą  w ………………………………………….,  posiadającym wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ................................................................., pod numerem KRS 

………………………………...….., posiadającym NIP: ………………...….., Regon: …………………..…………, o kapitale 

zakładowym zarejestrowanym i opłaconym w wysokości …………………………. zł,  reprezentowanym 

przez: 
1) ………………………………………….. - ……………………………………… 
2) ………………………………………….. - …………………………………….. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.    
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w zapytaniu ofertowym na:  Na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 
wramach projektu: „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH  
POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, została zawarta umowa o 
następującej treści:  

 
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę polegającą na realizacji działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 
Powiatu Poznańskiego”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” który 
realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

2. Przedmiot umowy  stanowią działania informacyjno-promocyjne polegające na: 
1) umieszczeniu tablicy informacyjnej, o której mowa w pkt. 2.3.1. załącznika nr 1 do 

umowy – Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ), 
2) przygotowaniu informacji, o których mowa w pkt. 2.3.2. OPZ, na strony internetowe 

Powiatu Poznańskiego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, 

3) realizacji dodatkowych działań promocyjnych, o których mowa w pkt. 2.3.3. OPZ takich 
jak: 

a) przygotowanie ulotek i broszur, 
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b) przygotowanie ogłoszeń i artykułów w prasie, 
c) przygotowanie spotkań informacyjnych, 
d) przygotowanie informacji i artykułów na portalach internetowych, 
e) mailing, 
f) przygotowanie materiałów promocyjnych: rollup, długopisy, notesy, teczki 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – OPZ. 
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w czterech etapach, przy czym szczegółowy zakres 

zadań (rozumianych jako realizacja poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych) 
składających się na dany etap wraz z terminami ich realizacji, zostanie przedstawiony przez 
Wykonawcę w szczegółowym harmonogramie prac, opisanym w § 4 ust.2 pkt 2. 

4. Zamawiający zastrzega, że Etap I realizacji przedmiotu Umowy musi obejmować działania 
polegające na umieszczeniu tablicy informacyjnej oraz przygotowaniu informacji na strony 
internetowe Powiatu Poznańskiego i Powiatowego Ośrodka Dokumnetacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej.  

5. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące przedmiotu Umowy powinny zostać 
oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem odpowiednich Funduszy Europejskich oraz 
herbem województwa wielkopolskiego. Działania muszą być zgodne z wytycznymi opisanymi w  
„Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji” 

 

 
§ 2 OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zasobami 
technicznymi, kadrowymi i finansowymi, pozwalającymi na należytą i terminową realizację 
niniejszej umowy. Wykonawca, jako profesjonalny podmiot działający w branży  reklamowej, 
zobowiązuje się zrealizować niniejszą umowę według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania materiałów promocyjnych zgodnie z projektem 
zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad Promocji 
projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-2020, zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 

3. Wykonawca oświadcza, że usługi oraz dostawy świadczone w ramach realizacji przedmiotu 
umowy, będą spełniały wymogi określone w umowie oraz OPZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania obowiązków informacyjnych oraz działań 
informacyjno-promocyjnych, zgodnie z postanowieniami pkt 2.3.4 OPZ oraz wytycznymi 
zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji”. 

5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy – w formie elektronicznej, jeżeli będzie to możliwe – 
wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonania pracy, w szczególności materiały 
wyjściowe niezbędne do oznakowania przekazów promocyjnych i informacyjnych (znaki, 
logotypy).  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje jej postanowienia, 
a w szczególności zobowiązuje się do terminowej realizacji zadań zgodnie z umową, OPZ i 
przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie usługi oraz produkty powstałe w ramach realizacji 
Umowy będą zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

8. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot niniejszej umowy nie naruszy żadnych praw osób 
trzecich oraz posiada bądź uzyska wszelkie prawa autorskie, niezbędne do należytej realizacji 
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niniejszej umowy.  Wykonawca zapewnia, że zrealizowany przedmiot umowy pozbawiony będzie 
wad prawnych. 

9. Jeśli nie wskazano w Umowie inaczej, wszelkie czynności, zasoby i koszty potrzebne do 
wykonania Umowy, leżą po stronie Wykonawcy. 
 

 
§ 3 ZESPÓŁ ZAMAWIAJĄCEGO I PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców w 
zakresie:  

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

 
3. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz ich zmiany powinny być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z  dalszymi 

podwykonawcami. 
5. Wykonawca do chwili odbioru końcowego przedmiotu zamówienia ponosi odpowiedzialność za 

szkody powstałe przy jego wykonywaniu.   

§ 4 TERMINY REALIZACJI 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  30.04.2018. 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by: 

1) przedstawienie projektu informacji, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Powiatu Poznańskiego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w zakresie treści i elementów graficznych, nastąpiło w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy,  

2) przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac, określającego cztery etapy realizacji 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poszczególnych działań informacyjno-
promocyjnych, nastąpiło w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 
Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3) umieszczenie tablicy informacyjnej, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 1 nastąpiło w terminie 
…….. dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy – zgodnie z ofertą 
wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

3. W przypadku przekroczenia terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z Umowy i obowiązujących 
przepisów, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, na własny koszt ewentualnych 
dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne w związku z nieterminową realizacją Umowy. 

 
 

§ 5 PROCEDURA ODBIORÓW 

 
1. Wykonawca przed wykonaniem poszczególnych zadań, składających się na  przedmiot umowy, 

opracuje i przedstawi Zamawiającemu w celu akceptacji treść oraz projekty graficzne każdego z 
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elementów wchodzących w skład zadania. Projekty, o których mowa, zapisane w plikach PDF 
zostaną przekazane Zamawiającemu pocztę elektroniczną na adres mailowy wskazany w § 9 ust. 3 
pkt 4. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w przedstawionych 
przez Wykonawcę projektach.  Zamawiający przedstawi ewentualne uwagi w ciągu 3 dni 
roboczych od otrzymania projektów do zatwierdzenia. 

3. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia zgłoszonych uwag i ponownego przedstawienia 
projektu do akceptacji, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  

4. Po dokonaniu odbioru każdego z czterech etapów Zamawiający wystawi Wykonawcy protokół 
odbioru, dokumentujący prawidłową realizacje zadań w poszczególnych etapach. 

 

 
§ 6 WYNAGRODZENIE 

 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 

_______________ zł brutto (słownie: _______________________________ złotych brutto), w 

tym _______________  zł netto (słownie: _______________________________ złotych netto) 

oraz podatek VAT w kwocie _______________ zł (słownie: 

_______________________________złotych). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty oraz nakłady Wykonawcy związane z realizacją  Umowy. 

 
 

§ 7 PŁATNOŚĆI 

 
1. Po podpisaniu Umowy i sporządzeniu przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac, 

uwzględniającego zakres działań informacyjno-promocyjnych wchodzących w skład 
poszczególnych etapów, Wykonawca dokona w terminie 3 dni roboczych od zaakceptowania 
przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu prac, wyceny realizacji poszczególnych 
etapów.  

2. Łączna kwota za realizację czterech etapów nie może przekroczyć wysokości całkowitego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech częściach: 

1) część pierwsza w terminie do 10 maja 2017r. w wysokości do 15 000zł, z zastrzeżeniem, 

iż płatność ta nie może być wyższa od kwoty wskazanej przez Wykonawcę, na zasadach 

określonych w ust. 1, za realizację I etapu, 

2) część druga w terminie do 31 sierpnia 2017r. w wysokości do 15 000zł z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku nie wykorzystania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację I 

etapu, płatność może być powiększona o kwotę niewykorzystaną, jednakże nie może ona 

być wyższa od kwoty wskazanej przez Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 1, za 

realizację II etapu, 

3) część trzecia w terminie do 31 stycznia 2018r. w wysokości do 15 000zł z zastrzeżeniem, 

iż w przypadku nie wykorzystania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na 

realizację I i II etapu, płatność może być powiększona o kwotę niewykorzystaną, jednakże 

nie może być ona wyższa od kwoty wskazanej przez Wykonawcę, na zasadach 

określonych w ust. 1, za realizację III etapu, 
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4) część czwarta w terminie do 15 maja 2018r. w wysokości pozostałej części 

wynagrodzenia całkowitego. 

4. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Etapu I, potwierdzający należyte wykonanie 
zadań polegającyh na umieszczeniu tablicy informacyjnej  oraz umieszczeniu informacji na strony 
internetowe wskazane przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT z 
tytułu realizacji wskazanych zadań.  

5. Podstawę wystawienia drugiej, trzeciej i czwartej faktury VAT stanowić będą podpisane przez 
Zamawiającego protokoły odbioru kolejnych etapów (II, III, IV),  obejmujących dodatkowe 
działania promocyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. 

6. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na:  
Powiat Poznański - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań  
NIP: 781-18-40-766 

7. Za wykonanie przedmiotu Umowy płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem 
bankowym na konto Wykonawcy: nr ................................................................., gdzie za datę 
terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 8 KARY UMOWNE 

 
1. Kary umowne w związku z realizacją niniejszej umowy będą naliczane w następujących 

przypadkach: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 
10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;  

2) za zwłokę Wykonawcy w realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto 
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
Wykonawcy po upływie terminu wskazanego w §  4 ust. 1; 

3) za zwłokę Wykonawcy w działaniu obejmującym umieszczenie tablicy informacyjnej, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy za realizację I etapu, określonego 
zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie 
terminu wskazanego w §  4 ust. 2 pkt 3; 

4) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności naruszenia § 2 
ust. 1, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w §  ust.,  

5) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy 

2. Poprzez nienależyte wykonanie umowy, o którym  mowa w ust. 1 pkt.3 rozumie się w 
szczególności niedbałe, nieterminowe i niesolidne wykonywanie powierzonych obowiązków. 
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§ 9 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. W celu zachowania sprawnej komunikacji oraz zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Strony 
wyznaczają swoich przedstawicieli wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych: 

1) przedstawiciele Zamawiającego: 
a) ……………………………………… 
b) ……………………………………… 
c) ……………………………………… 

2) przedstawiciele Wykonawcy: 
a) ……………………………………… 
b) ……………………………………… 
c) ……………………………………… 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować w formie pisemnej o wszelkich 
zmianach dotyczących osób kontaktowych oraz danych kontaktowych wskazanych powyżej. 
Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencji i adresy mailowe: 
1) adresem korespondencyjnym właściwym dla Wykonawcy jest: …………………………..………….. 
2) adresem korespondencyjnym właściwym dla Zamawiającego jest: ul. Jackowskiego 18, 

60-509 Poznań 
3) adresem mailowym właściwym dla Wykonawcy jest: ………………………………………………..…….. 
4) adresem mailowym właściwym dla Zamawiającego jest:  ………………………………………………… 

4. Zmiana adresu do korespondencji i adresu mailowego odbywa się za pisemnym powiadomieniem 
drugiej Strony. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

 
 

§ 10 ZMIANA UMOWY  
 
1. Istotne zmiany niniejszej Umowy, w szczególności dotyczące przesunięcia terminów realizacji 

działań informacyjno-promocyjnych, wymagają akceptacji obu stron.  
2. Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY   
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części, jeżeli : 
1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy, uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 
zawarcia umowy; 

2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 12 WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 
gdy: 

1) Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do sądu o 
wszczęcie postępowania układowego lub o ogłoszenie upadłości; 

2) Zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
2. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 13 PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstaną utwory w rozumieniu przepisu 

art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz. U. z 2016 r, 
poz. 666, dalej również jako „pr. aut.”), Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą do tych 
utworów wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

2. Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej Umowy nie naruszy praw własności przemysłowej i 
intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich majątkowych i 
osobistych oraz praw do znaków towarowych. 

3. Z dniem przekazania utworu Zamawiającemu, odrębnie w odniesieniu do utworów 
zrealizowanych w ramach  poszczególnych działań informacyjno-promocyjnych, Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu wyłącznej licencji na korzystanie z powstałych utworów, w ramach 
prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz realizacji zadań Zamawiającego wynikających 
z przepisów prawa, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w 
szczególności obejmujących: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
a także wprowadzanie utworów do pamięci komputera; 

2) w zakresie rozpowszechniania utworów: publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie utworów w sieci 
Internet. 

4. Na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu utwory mogą być 
wykorzystywane przez Zamawiającego zarówno w całości, jak i we fragmentach. Zamawiający 
może także swobodnie korzystać z fragmentów utworów w zakresie uzasadnionym potrzebami 
reklamy i promocji, a Wykonawca wyraża na to zgodę i oświadcza, że takie korzystanie z utworów 
nie będzie stanowiło naruszenia integralności utworów oraz prawa do ich rzetelnego 
wykorzystania. 

5. W ramach udzielonej licencji Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom działającym 
na jego zlecenie na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy, tak jak „opracowanie utworu” rozumiane jest przez art. 2 pr. aut., w tym na: 
dokonywanie zmian i przeróbek utworów, aktualizacji i uzupełnień, ich adaptację, tłumaczenia 
oraz na utrwalanie i zwielokrotniania tak powstałych opracowań utworów na każdym nośniku, 
niezależnie od standardu, systemu i formatu, jak również na rozporządzanie i korzystanie z 
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opracowań utworów. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą 
Zamawiającemu. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utwory powstałe 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu. 

7. Licencja wskazana w ust. 3 udzielana jest na czas nieokreślony.  
8. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie ograniczona jest terytorialnie do obszaru Polski. 
9. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia opisanej w niniejszym paragrafie licencji, udzielenia zezwoleń i 

przeniesienia własności nośników mieści się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 6 ust. 
1 Umowy, a Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w tym zakresie. 
 

 

§ 14 GWARANCJA JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczone materiały informacyjno-promocyjne są fabrycznie 
nowe i mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia wszelkich 
wad fizycznych oraz wad prawnych zrealizowanego zamówienia na własny koszt, pod warunkiem 
ujawnienia tych wad w okresie gwarancyjnym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu na nowy wolny od wad 
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie takiej konieczności 

 

 
§  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i 
ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią 
załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych 
przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

3. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 
obowiązków, wynikających z umowy, ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. . 

4. W razie sporów wynikłych z niniejszej, Strony zobowiązują się do współdziałania w celu ich 
ugodowego rozstrzygnięcia. 

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
8. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 1  
2. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 
 


