
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

 

§ 1  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na opracowaniu (we współpracy z Zamawiającym) 

scenariusza, realizacji, produkcji oraz montażu spotu promującego działania rewitalizacyjne w 

Województwie Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem do publicznego odtwarzania na stronach 

internetowych, w serwisach społecznościowych, emisji  podczas konferencji oraz  dystrybucji  

bezpośredniej dla potrzeb projektu, jak również innych wybranych przez Zamawiającego. 

2. Przedmiot  umowy zostanie zrealizowany w okresie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy. 

§ 2  

Zakres umowy  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z Zapytaniem 

ofertowym na opracowanie scenariusza oraz produkcję i montaż spotu promującego działania 

rewitalizacyjne w Województwie Kujawsko-Pomorskim, które stanowi integralną część umowy 

(Załącznik nr 1). 

2. Realizacja usługi odbywać się będzie przy stałej współpracy i kontakcie z Zespołem ds. 

Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu rezultaty Umowy, rozumiane jako przygotowany do emisji 

spot oraz przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w tym zakresie. 

 

§ 3  

Zobowiązania Zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do uzgodnienia z Wykonawcą harmonogramu realizacji usługi oraz 

bieżącego kontaktu z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego. Preferowaną formą 

kontaktu będzie kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za usługi zrealizowane 

przez Wykonawcę.  

4. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest p. Damian Wiśniewski, 

pracownik Biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Departamentu Funduszy Europejskich, 

tel. 784-951-992, email: d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl.  



 

 

§ 4  

 Zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, terminowe i rzetelne realizowanie 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie warunków określonych umowie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania dokumentów i wytycznych 

dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz innych mających 

wpływ na wydatkowanie przez Zamawiającego środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej.  

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej ani przenieść 

na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.  

6. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

___________________________________. 

§ 5   

Warunki płatności  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z Formularzem 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, tj.: 

1) Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne maksymalne 

wynagrodzenie w wysokości nie większej niż:  

…………………………………  PLN brutto. 

2. Wynagrodzenie za usługę wypłacone zostanie Wykonawcy  po zrealizowaniu przedmiotu 

zamówienia oraz jego odbiorze i akceptacji przez Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru spotu promocyjnego 

zrealizowanego w terminie, o którym mowa w §1 ust. 2, podpisany przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze/rachunku, w terminie 21 dni, licząc od daty skutecznego dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.    

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Faktura VAT powinna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 

87-100 Toruń, NIP 9561969536, z dopiskiem Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2. 



 

7. Umowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020.  

§ 6 

Kary umowne i odszkodowania  

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów 

i w następujących wysokościach: 

1) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 1 za każdy przypadek naruszenia, 

przez który rozumie się: 

a) niezrealizowanie spotu zgodnie z scenariuszem przygotowanym we współpracy 

z Zamawiającym; 

b) nieuwzględnienie uwag do scenariusza spotu promocyjnego oraz uwag w kwestiach 

oprawy graficznej, dźwiękowej, techniki zdjęciowej, montażu, produkcji spotu zgłaszanych 

przez Zamawiającego;  

c) niezapewnienie profesjonalnego sprzętu oraz zaplecza technicznego umożliwiającego 

osiągnięcie najlepszych efektów akustycznych, świetlnych, technicznych; 

d) niedotrzymania terminu realizacji usługi, jeżeli termin przekroczony zostanie o 7 dni 

kalendarzowych. 

2) maksymalna wysokość kar umownych, przewidzianych na mocy§6 nie może przekroczyć 40% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

z faktury/rachunku  wystawionego za realizację przedmiotu niniejszej umowy.    

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach  ogólnych.  

 

§7  

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, do dnia 31 sierpnia 2021 

roku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części 

w przypadku: 

1) gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) braku realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w całości lub części; 



 

3) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

zaprzestał ich wykonywania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dłuższym 

niż 7 dni kalendarzowych; 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

§ 9 

Siła wyższa 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z umowy w przypadku, 

gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych 

od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony 

wynikających z umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub 

przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana 

jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem 

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z umowy obowiązków  

z powodu działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa, należy dokonać niezwłocznie 

po wystąpieniu siły wyższej oraz do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie 

zaistniałej siły wyższej.      

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przygotowany spot promocyjny i stosowane podczas jego realizacji 

materiały nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, ze wszelkie utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  pozn. zm.), jakimi 

będzie się posługiwał w związku z realizacją przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, będą 

jego własnością oraz nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich.  

3. Wykonawca odpowiada za naruszenie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, spowodowanych 

w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszej Umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu 

roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zmawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, jak 

również zwrotu wszelkich koszów poniesionych przez Zamawiającego i utraconych korzyści.  



 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 

1), przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do tych utworów, w zakresie 

pól eksploatacji wskazanych w ust. 5. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą 

przekazania utworów Zamawiającemu. 

5. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do rozporządzania i korzystania z utworów 

na terenie Unii Europejskiej na polach eksploatacji obejmujących: 

 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - tworzenie egzemplarzy utworu przy pomocy 

dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań 

magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach (CD, DVD, pen drive),  

2) wprowadzanie utworów i zapisywanie ich w pamięci  komputera,  

3) publiczne wykonanie, odtwarzanie, udostępnienie w Internecie lub innych sieciach 

informatycznych, wyświetlanie, nadawanie oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, że 

dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć do niego dostęp,  

4) dokonywanie skrótów i zmian w utworze,  

5) dokonywanie przeróbek utworu i jego części,  

6) łączenie utworu albo jego części z innymi utworami. 

 

 

§ 11 

Informacje poufne i ochrona danych osobowych  

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje lub dane dotyczące Zamawiającego, przekazane  

Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie ujawni, ani nie przekaże osobom trzecim informacji  

poufnych oraz nie wykorzysta informacji poufnych w innym celu, aniżeli związany 

z wykonywaniem powierzonych prac.  

3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji zawartych w dokumentach 

Zamawiającego, a udostępnionych Wykonawcy w trakcie wykonywania  niniejszej umowy.  

4. Strony umowy zobowiązują się przetwarzać dane osobowe z zachowaniem wymogów prawa oraz 

przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 

zgodnie z przepisami 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. 



 

5. Strony umowy zobowiązują się przetwarzać udostępnione dane osobowe wyłącznie w celu 

realizacji niniejszej umowy. Strony umowy zgłaszają naruszenia ochrony danych osobowych do 

organu nadzorczego i/lub osób, których naruszenie dotyczy, w ramach właściwości do 

nadzorowanych czynności przetwarzania. 

6. Strony umowy odpowiadają za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w 

związku z nienależytym przetwarzaniem przez nich udostępnionych danych osobowych, w takim 

zakresie, w jakim przyczyniły się do powstania szkody. 

7. Strony umowy realizują obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679 wobec osób, których dane osobowe udostępniają. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

  

§ 12  

Postanowienia końcowe   

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy  

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.   

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.  

 

 

 

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe na opracowanie scenariusza oraz produkcję i montaż spotu 

promującego działania rewitalizacyjne w Województwie Kujawsko-Pomorskim  

 Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy przesłany w odpowiedzi na zapytanie z dnia ________ 2021 r. 

 

 

 

 Zamawiający                                                                                     Wykonawca  

 

 

 


