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Umowa Nr ………………. 

na kompleksową obsługę dziennikarską i graficzną portalu informacyjnego oraz 

aplikacji mobilnej 

 

zawarta w dniu ..................... w Jarocinie pomiędzy:  

 

Spółką Jarocińska Agencja Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  w Jarocinie, ul. Tadeusza Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000208474, NIP 617-20-84-457, REGON 251618910, Kapitał Zakładowy 20.920.500,00 

zł,  

reprezentowaną przez: Pana Roberta Cieślaka – Prezesa Zarządu,  

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 

 

a   

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

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

reprezentowanym(ą) przez :   

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

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

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiera się umowę o następującej 

treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi portalu 

informacyjnego oraz aplikacji mobilnej w zakresie aktualizacji działu aktualności oraz 

kalendarza imprez, mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku 

Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie profili  

w społecznościowym serwisie Facebook. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy (TOM III 

SIWZ), stanowiący załącznik do niniejszej umowy.  

3. Przedmiot niniejszej umowy precyzuje dokumentacja przetargowa, w tym 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w 

pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami technicznymi do 

wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 
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1. Strony w celu realizacji umowy zobowiązują się do współdziałania, wzajemnej 

wymiany informacji oraz każdej innej formy współpracy niezbędnej do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania prac na każde żądanie 

Zamawiającego; 

2) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy; 

3) udzielania wszelkich wyjaśnień w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; 

4) każdorazowego przedstawiania Zamawiającemu projektu informacji jaka ma 

zostać umieszczona w dziale aktualności i dziale kalendarz wydarzeń na portalu 

informacyjnego oraz w aplikacji mobilnej strony internetowej i na profilach w 

społecznościowym serwisie Facebook. Wykonawca musi otrzymać akceptację 

Zamawiającego przed umieszczeniem jakiejkolwiek treści w dziale aktualności i 

dziale kalendarz wydarzeń na portalu oraz w aplikacji mobilnej strony 

internetowej i na profilach w społecznościowym serwisie Facebook. Akceptacja 

zostanie udzielona telefonicznie lub poprzez e-mail; 

5) każdorazowego przedstawiania Zamawiającemu projektu treści materiałów 

tekstowych, ich długości, miejsca publikacji. W/w dane muszą być każdorazowo 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Akceptacja zostanie udzielona  

telefonicznie lub poprzez e-mail, 

6) bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizacji usługi w zakresie obsługi 

fotograficznej, w tym w nagłych sytuacjach, nie dotyczących zaplanowanych 

wcześniej wydarzeń, wykonywanie zdjęć tego samego dnia, 

7) bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizacji usługi w zakresie materiałów 

wideo, w tym w nagłych sytuacjach, nie dotyczących zaplanowanych wcześniej 

wydarzeń, wykonywanie nagrań wideo tego samego dnia. Co najmniej 3 dni 

przed realizacją usługi Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji koncepcję/założenia filmu (z wyłączeniem sytuacji 

nagłych). Akceptacja zostanie udzielona telefonicznie lub poprzez e-mail. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na sposób i termin 

wykonania przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich 

wystąpienia lub dowiedzenia się o nich przez Wykonawcę.  

 

§ 3 

INTERPRETACJA UMOWY 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 

integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:  

1) umowa,  

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami 

do SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego podczas procedury przetargowej,  

3) oferta Wykonawcy.  

2. Poszczególne ewentualne wyjaśnienia i zmiany SIWZ będą miały stopień 

pierwszeństwa równy dokumentowi, którego dotyczą wyjaśnienia lub który ulega 

zmianie.  

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:  

1)  dniu – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy;  
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2)  dniu roboczym - należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia z wyjątkiem 

sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;  

3)  opóźnieniu - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze 

spełnieniem świadczenia bez względu na to, czy opóźnienie to jest następstwem 

okoliczności, za które ponosi ona odpowiedzialność;  

4)  zwłoce - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze 

spełnieniem świadczenia, a opóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które 

ponosi ona odpowiedzialność;  

5) czasu reakcji – należy przez to rozumieć czas w jakim Wykonawca od momentu 

otrzymania telefonicznej informacji od Zmawiającego musi rozpocząć prace 

wynikające z SIWZ TOM III pkt. 2 Wykaz materiałów i usług. 

 

§ 4 

WYKONANIE UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminach 

określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o szczegółowych 

terminach wykonania poszczególnych czynność składających się na przedmiot 

umowy. 

 

§ 5 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r.  

2. W razie nagłej potrzeby Zamawiającego wymagany będzie od Wykonawcy czas 

reakcji wynoszący …... 

 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie czynności objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. zł (słownie: ………………………….) 

brutto za jeden miesiąc, w tym  23% podatku VAT. 

2. Łączna wartość umowy ………………….. zł (słownie……………………………..) brutto, w 

tym 23% podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie wynikające z postanowień niniejszego paragrafu zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach w formie ryczałtu miesięcznego, w sposób  

i na zasadach określonych poniżej. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę na koniec każdego miesiąca. 

3. Podstawą do wystawienia faktur będzie każdorazowo przygotowane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie zawierające 

informacje prasowe umieszczone w dziale aktualności i w kalendarzu imprez, 

informacje w aplikacji mobilnej i na profilach w społecznościowym serwisie Facebook, 
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które wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego oraz wykaz wykonanych 

materiałów wideo oraz zestawów zdjęć. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub wad, odmówi on 

akceptacji sprawozdania o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca stosownie do 

okoliczności usunie wady lub usterki, lub wprowadzi konieczne uzupełnienia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po wykonaniu tych czynności 

Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie, o którym mowa w 

ust. 3. 

5. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem w 

terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.  

 

§ 8 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachowywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje  

i wyniki prac stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, które uzyskał 

lub zgromadził i które stały się mu znane w wyniku lub w związku z realizacją 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie używać ani nie wykorzystywać, bezpośrednio lub 

pośrednio, czy dla własnej korzyści czy też dla korzyści osoby trzeciej, nie ujawniać 

lub w inny sposób czynić dostępnymi informacje, o których mowa w ust. 1, osobie 

trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Obowiązek wspomniany w powyższych ustępach niniejszego paragrafu spoczywa na 

Wykonawcy również po zakończeniu Umowy z dowolnej przyczyny i w dowolny 

sposób. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego dodatkowego świadczenia 

pieniężnego w związku z tym obowiązkiem. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 - 3 niniejszego 

paragrafu, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

 

§ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, jeżeli Wykonawca 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający lub 

jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia  

w wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z następującymi zasadami, tj. za każdy 

stwierdzony przypadek:  

1) Opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do każdorazowo 

określonego terminu przez Zamawiającego w ramach świadczonej usługi;  

2) opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek, lub opóźnienia w uzupełnianiu prac/ 

elementów prac wykonywanych w ramach działań o których mowa w § 1, jeśli 

spowoduje to opóźnienie realizacji poszczególnych działań w stosunku do 

każdorazowo określonych terminów przez Zamawiającego;  

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w stawce dziennej - 1.000 zł 

brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.  
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Strony postanawiają, że wysokość zastrzeżonych w niniejszym ustępie kar 

umownych należnych Zamawiającemu będzie stanowiła łącznie nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6. ust. 2.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wys. 2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy w innych, niż określone w 

ust. 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy lub jego części, za każdy stwierdzony przypadek.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do:  

1) naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 lub 3, oraz  

2) powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę poniesie szkodę, której wysokość przewyższy 

wartość wszystkich zastrzeżonych w umowie i należnych na jej podstawie kar 

umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty kary. W przypadku opóźnienia w zapłacie, 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 

Zamawiającego wynagrodzenia.  

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują 

prawo do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych.  

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, strony ustanawiają umowne 

prawo odstąpienia od umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku  

1) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,  

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji,  

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu umożliwiającym mu wykonanie Umowy,  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w wyznaczonym terminie bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji umowy pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie,  

5) gdy Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnionej przyczyny i trwa 

dłużej niż 14 dni,  

6) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w niniejszej umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do 

prawidłowej realizacji,  

7) opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 30 

dni w stosunku do terminów określonych każdorazowo przez Zamawiającego, 

8) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z powodu występowania u 

Wykonawcy wirusa SARS-CoV-2 lub gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu 

umowy z powodu odwoływania wydarzeń lub imprez których dotyczy przedmiot 

umowy z powodu występowania wirusa SARS-CoV-2.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz będzie zawierało uzasadnienie przyczyny odstąpienia. Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez cały okres obowiązywania 

umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Strona może złożyć w terminie 60 dni 
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od chwili powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 

umowy. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość.  

4. W przypadku, gdy jedna ze Stron skorzysta z uprawnienia odstąpienia od umowy  

z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez drugą 

Stronę, Strony ustalają następujące zasady wzajemnego rozliczenia: wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas świadczone prace będzie 

ustalana z uwzględnieniem wykonanych i odebranych przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń prac, usług lub materiałów i pomniejszona o dotychczas naliczone kary 

umowne należne Zamawiającemu w związku z nienależytym wykonaniem umowy 

przez Wykonawcę lub potrącenia kosztów, jakie Zamawiający poniósł powierzając 

wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej.  

 

§ 11 

SIŁA WYŻSZA 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy spowodowane wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, 

niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, 

którego nie można było przewidzieć lub któremu nie można było zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności.  

 

§ 12 

ZMIANA UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przewiduje 

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w szczególności 

w następującym zakresie: 

1) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku 

zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa, a mających wpływ na 

koszty świadczenia usługi; 

2) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku 

zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady realizacji 

umowy; 

3) zmiany osób wskazanych w § 15 umowy, zgodnych z ofertą przetargową, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ze skutkami wprowadzenia tej 

zmiany w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem, że każdorazową zmianę ekspertów winien wcześniej zgłosić 

Zamawiającemu w formie pisemnej. Wykonawca może zmienić każdego eksperta 

na osobę mającą takie same kwalifikacje lub spełniającą takie same wymagania; 

4) zmiany sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz 

ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w 

stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 

prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy; 

5) zmiany danych osób i Wykonawcy wskazanych w umowie wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych 

Wykonawcy; 

6) zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany 
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7) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w 

przypadku wystąpienia Siły wyższej (na przykład powódź, huragan, trzęsienie 

ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, 

pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki) uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku 

wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania 

siły wyższej nie dłużej jednak niż o 90 dni.  

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią Zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

3. Strona ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia 

lub powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, złożyć drugiej Stronie na piśmie uzasadniony wniosek w 

zmianę umowy.  

 

§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.   

 

§ 14 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 

umownego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 

2. Za utwory uważa się wszystkie prace mające charakter twórczy wykonane przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, w szczególności prace/elementy prac, o 

których mowa w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do 

umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 

następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy w 

zakresie niżej wymienionych pól eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą znaną 

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

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) łączenie utworów lub ich części z innymi dokumentami lub utworami, zmiana 

treści w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu prawidłowej realizacji 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu - rozpowszechnianie w każdy znany sposób, 

w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;  

4) wprowadzanie do pamięci komputera;  

5) publiczne udostępnianie utworu w dowolny sposób, w szczególności taki, aby 

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

6) prawo do korzystania z utworów w całości lub części, łączenia z innymi utworami, 

opracowania poprzez w szczególności dodawanie elementów, uaktualnianie, 

modyfikację, zmianę układu graficznego, kolorystyki, czcionki 

7) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego, w tym za 

pośrednictwem sieci Internet; 
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8) wykorzystania utworów w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania autorskich praw 

zależnych do utworów, o których mowa w ust. 1, na czas nieokreślony. Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych. 

5. W przypadku gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy wykorzysta utwory 

autorstwa osób trzecich, ma obowiązek zapewnić w ramach wynagrodzenia o którym 

mowa w § 6 ust. 1, iż Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania takich 

utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie 

realizacji niniejszej umowy oraz 10 lat po zakończeniu jej realizacji. W tym celu 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiedni oryginał dowodu legalnego 

wykorzystania cudzego utworu (np. umowę licencji na wykorzystanie utworu).  

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonując przedmiot zamówienia nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym 

od obciążeń prawami tych osób.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia.  

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie 

następuje z chwilą przekazania zamawiającemu utworu. Zamawiający nabywa także 

na własność wszystkie egzemplarze nośników, na których utrwalono utwory.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, przeniesienie własności nośników, oraz 

zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w 

niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego określonego w 

§ 6 ust. 2 umowy.  

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

postanowień ust. 5-6. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez 

Zamawiającego z tytułu naruszenia cudzych praw autorskich przewyższy wysokość 

zastrzeżonych i należnych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 15 

SPECJALIŚCI 

Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy i będzie realizował umowę z udziałem następujących ekspertów:  

 Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4 

Imię i nazwisko:     

Telefon:     

e-mai:      

 

 

§ 16 

PODWYKONAWCY 
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1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Podwykonawcy i zakres usług) 

Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług 

któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę 

z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu prac. 

3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług 

któregokolwiek Podwykonawcy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia usług, o 

którym mowa w § 5 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą. 

 

§ 17 

LICENCJA 

1. Wszystkie materiały wideo oraz zdjęcia zlecone do wykonania Wykonawcy muszą 

zostać oznaczone logotypem, który Zamawiający udostępni Wykonawcy w 

odpowiednich plikach graficznych - chyba że Zamawiający wskaże inne wymagane 

oznakowanie.  

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wzór swojego  logotypu w formacie pliku 

cyfrowego, którego jakość będzie pozwalać Wykonawcy na wykorzystanie logotypu w 

sposób o którym mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający oświadcza, że w ramach niniejszej Umowy nieodpłatnie udziela 

Wykonawcy licencji niewyłącznej do logotypu o którym mowa w ust.1 na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania logotypu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których logotyp utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu,  

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

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie logotypu w taki sposób, aby 

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

4) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń. 

4. Udzielenie licencji do logotypu nastąpi z chwilą jego przekazania Wykonawcy.   

5. Wraz z przekazaniem logotypu, Zamawiający przenosi na Wykonawcę własność 

egzemplarza, na którym logotyp został utrwalony.  
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6. Licencja zostaje udzielona na czas trwania niniejszej umowy, bez ograniczeń 

terytorialnych.  

 

§ 18 

INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29UST. 3a uPzp 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących usługi będące przedmiotem umowy w trakcie 

realizacji zamówienia. 

 

 

§ 19 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Zamawiający oświadcza, iż: 

1) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

Tel.: 62 740 02 95 

Poczta elektroniczna: jar@jarjarocin.pl 
▪ Strona internetowa: www.jarjarocin.pl    

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w w/w jednostkach jest: 

Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarjarocin.pl. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Kompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego 

oraz aplikacji mobilnej”, nr sprawy JAR/P15/2020 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy;  

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

mailto:jar@jarjarocin.pl
http://www.jarjarocin.pl/
mailto:iodo@jarjarocin.pl
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wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

2) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z 

zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Zmiana osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji elektronicznej, o 

których mowa w ust. 4, oraz zmiana adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na 

potrzeby bieżącej korespondencji i współpracy, nie wymaga zmiany umowy i 

następuje przez pisemne powiadomienie drugiej strony.  

3. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się w formie innej niż forma pisemna, 

w szczególności drogą elektroniczną na potrzeby bieżącej współpracy przy 

wykonywaniu umowy.  

4. Osobami upoważnionymi do prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną są:  

a) ze strony Zamawiającego:  

 

Imię i nazwisko:   

Telefon:   

e-mai:    

b) ze strony Wykonawcy:  

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1).  
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Imię i nazwisko:   

Telefon:   

e-mai:    

 

5. Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej 

umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.  

6. W przypadku nie osiągnięcia ugody, sprawy sporne na tle wykonania niniejszej 

umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

8. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

2) oferta Wykonawcy. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 Zamawiający      Wykonawca  

 

 

 

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

     


