
 
 

Załącznik nr 5  
Nr postępowania: 13/ZAM/2020  

 
Wzór umowy 

 
 
zawarta w dniu  ……………………2021 r.  we Wrocławiu 
pomiędzy: 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 65/2006, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców 
Warszawy 5, 50-153 Wrocław,  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
dr hab. Piotra Oszczanowskiego - Dyrektora  
mgr Joannę Domasik - Główną Księgową 
a 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………….. 
łącznie zwane Stronami. 
 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasada konkurencyjności rozdział 6.5.2  

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko  na lata 2014 – 2020, nr postępowania 13/ZAM/2020, została zawarta umowa o następującej 

treści (dalej jako „Umowa”): 

 
 

 
Przedmiot zamówienia 

§ 1    
1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pod nazwą: 

Usługi informacji  i promocji projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – 

etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dalej: „Projekt”). 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

3. Wszystkie działania informacyjno-promocyjne podejmowane w wykonaniu przedmiotu umowy muszą być 

realizowane przez Wykonawcę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz załącznikiem nr 11 ( Obowiązki Informacyjne 

Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-0094/17-00. 

4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych stanowiących przedmiot umowy obejmuje następujące 

działania: 

1) Przygotowanie szczegółowego programu promocji i zarządzanie jego wdrożeniem wraz ze 

szczegółowym harmonogramem. 

2) Zapoznanie się z systemem identyfikacji wizualnej Projektu. 

3) Aktualizacja podstrony internetowej. 
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4) Przygotowanie i zamieszczenie 4 ogłoszeń w prasie regionalnej i 1 ogólnopolskiej. 

5) Przygotowanie scenariusza spotu telewizyjnego, jego realizacja, zakup czasu antenowego w 

telewizji regionalnej o zasięgu dolnośląskim. 

6) Przeprowadzenia kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych ( Facebook). 

7) Organizacja wydarzenia informacyjnego dla mediów i przedstawicieli świata kultury. 

8) Organizacja konferencji prasowej zamykającej projekt. 

9) Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych. 

5. Szczegółowy zakres czynności realizowanych, w ramach zawartej umowy przez Wykonawcę, zawiera Opis 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy oraz Kosztorys ofertowy Wykonawcy, 

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie 

z: 

1) Opisem przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 1 do umowy. 

2) Kosztorysem ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy. 

3)  „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji”, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 

4) Załącznikiem nr 11 (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr 

POIS.08.01.00-00-0094/17-00, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

5) Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w OPZ, określającym terminy pośrednie 

realizacji działań informacyjno-promocyjnych Projektu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy mając na uwadze dobro Zamawiającego z 

należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej 

działalności. 

 
Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego 

§ 2 
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy w niezbędnym 

zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy, a będących w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy 

dokumentację oraz informację, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, na podstawie protokołu przekazania. Dane lub materiały pozyskane w 

trakcie trwania Umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, 

2) zapewnienia Wykonawcy dostępu do miejsc pozostających pod kontrolą Zamawiającego, w 

uzgodnionych z Wykonawcą dniach i godzinach (do przygotowania konferencji prasowych), 

3) utrzymywania stałych roboczych kontaktów w formie spotkań, rozmów telefonicznych, e-mail, faks, 

4) odpowiadania na korespondencje pisemną  (pismem, faksem, e-mailem) w terminie maksymalnie 3 

dni roboczych, 

5) udzielenia Wykonawcy potrzebnych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) uzyskiwania w każdym czasie od Wykonawcy informacji co do postępu realizacji przedmiotu 

umowy, 

2) zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji umowy; Wykonawca zobowiązany jest 

ustosunkować się do uwag i zastrzeżeń w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia; decyzja 

Zamawiającego, po rozpatrzeniu uwag Wykonawcy jest dla Wykonawcy wiążąca. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu w każdym czasie na jego prośbę. 

 
Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy 

§ 3 
1. Wykonawca będzie realizować świadczenia stanowiące przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 1 ust. 4 

umowy oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji” oraz załącznikiem nr 11 (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o 

dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-0094/17-00. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami oznakowania 

projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, opisanymi w dokumentach, o których mowa powyżej w ust. 2. W razie niedopełnienia obowiązku, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

podjęcia wszelkich rozsądnych działań niezbędnych do usunięcia skutków niedopełnienia ww. obowiązku. 

4. Na każdym etapie realizacji usług informacyjno-promocyjnych stanowiących przedmiot umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany  do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego co do treści, wzorów, 

projektów i wszystkich innych prac niezbędnych do ostatecznego wykonania działań informacyjno-

promocyjnych Projektu.                     

5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu comiesięcznego (w terminie 

do 5 dnia miesiąca następnego za poprzedni miesiąc kalendarzowy) pisemnego sprawozdania 

z realizowanych w wykonaniu umowy działań informacyjno-promocyjnych (Sprawozdanie ze 

zrealizowanych usług promocji Projektu za miesiąc kalendarzowy). W sprawozdaniu Wykonawca określa w 

szczególności okres sprawozdawczy oraz opisuje ilościowo i jakościowo zakres prowadzonej w tym okresie 

kampanii, wskazując wszystkie zrealizowane działania. Sprawozdania nie wyłączają obowiązku 

protokolarnego przekazywania materiałów oraz zadań zrealizowanych w wykonaniu przedmiotu umowy. 

Szczegóły odbioru określa § 9 Umowy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

7. Do wszelkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wymagane jest 

uzyskanie odpowiedniego pełnomocnictwa.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkodę powstałą w trakcie 

i w związku z realizacją przez niego Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w momencie zawierania umowy, dowodu posiadania 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  70 000,00 zł oraz utrzymania ciągłości ww. 

ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 

obowiązywania umowy, posiadać ważną polisę, a kopie kolejnych polis będzie dostarczał Zamawiającemu 

najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy OC.  

10. Wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku z wykonywaniem 

niniejszej Umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie 

później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781).Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich dokumentów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi programowymi. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych 

i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo, w 

tym poufność, danych, do których będzie miał dostęp. 

13. Zespół Wykonawcy musi być dostępny dla Zamawiającego, w tym odbierać jego korespondencję e-

mailową we wszystkie dni robocze w godz. 8.00-16.00. Reakcja Wykonawcy musi być niezwłoczna. Czas 

reakcji Wykonawcy na zlecenie Zamawiającego nie może przekroczyć  3 godzin Przez pojęcie „reakcja” 

Zamawiający rozumie skontaktowanie się przedstawiciela Wykonawcy, celem poczynienia dalszych 

ustaleń w sprawie będącej przedmiotem zlecenia.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w okresowych naradach i spotkaniach w siedzibie 

Zamawiającego lub Panoramie Racławickiej (ul. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław) przynajmniej 1 x w 

miesiącu, a w razie potrzeby, w sytuacji wymagającej kontaktów bezpośrednich, na każde żądanie 

Zamawiającego. W informacji o naradach i spotkaniach, Zamawiający każdorazowo będzie wskazywał 

przede wszystkim termin, miejsce, specjalistów i ramowy zakres spraw do omówienia. 

15. Wykonawca jest zobowiązany, do realizacji przedmiotu umowy przynajmniej przy udziale Zespołu 

specjalistów wskazanego w wykazie osób, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Jakiekolwiek zmiany 

osobowe Zespołu specjalistów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający udzieli zgody, 

jeżeli Wykonawca zastąpi dotychczasowe osoby, osobami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu 

określone w SIWZ, a także wymogi dot. doświadczenia i kwalifikacji wskazane w ofercie Wykonawcy w 

zakresie nie mniejszym niż osoba zastępowana.  

 
Termin realizacji umowy 

§ 4 
1. Zamówienie będące przedmiotem umowy będzie wykonywane w terminie: od dnia 1.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r. 

2. W ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca, w ramach działania o którym mowa w § 1 ust. 4 

pkt. 1 umowy, jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego działań 

informacyjno-promocyjnych Projektu, obejmującego wszelkie zadania z zakresu wskazanego w OPZ – 

załączniku nr 1 oraz terminy realizacji. Szczegóły przygotowania harmonogramu określa Załącznik nr 1 do 

umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowego działań informacyjno-

promocyjnych Projektu. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób płatności 

§ 5 

1. Ryczałtowe całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 

umowy strony ustalają w wysokości:  

brutto :  ………………………………….. zł  
słownie:  
w tym:  cena netto (bez podatku VAT) -  ……………..   zł  plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów 
/wg stanu prawnego na dzień zawarcia  umowy  podatek VAT wynosi …… % , czyli  ………………….. zł . 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 za cały przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z 

prawidłowym wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy, wynagrodzenie Zespołu Personelu,  koszty 



 
 
 

 

5 

 
 

materiałów i wszelkie koszty prac towarzyszących oraz prac niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w 

tym koszty związane z dostarczeniem zamówionych materiałów promocyjnych do siedziby 

Zamawiającego, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili składania oferty. 

3. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, 

że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i 

czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one 

przewidziane na dzień złożenia oferty. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane Wykonawcy sukcesywnie w miarę 

wykonywania przedmiotu umowy, w częściach których wysokość określona zostanie w ramach 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, płatnych nie częściej niż raz w miesiącu. 

5. Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia wskazanego powyżej w ust. 1 będą łącznie:  

1) obustronnie podpisane protokoły odbioru stwierdzające należyte wykonanie świadczenia w zakresie 

ilościowym i jakościowym (działań informacyjno-promocyjnych) wskazanych w OPZ, Załączniku nr 1 

do Umowy oraz tabeli Kosztorysu ofertowego Wykonawcy pn. „Zakres działań informacyjnych i 

promocyjnych”-  załączniku nr 2 do Umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 6 do 

Umowy, 

2) sprawozdania Wykonawcy ze zrealizowanych usług promocji Projektu za miesiąc kalendarzowy, o 

których mowa w § 3 ust. 5 Umowy; Sprawozdania podlegają akceptacji Zamawiającego, 

3) poprawnie wystawione faktury VAT, przy czym każda z faktur powinna zawierać wskazanie w 

odrębnych pozycjach tej faktury, kwot wynagrodzenia za każdy z elementów przedmiotu zamówienia 

(działań informacyjno-promocyjnych) osobno.  

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę, związane z realizacją 

usługi objętej niniejszą umową.  

7. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonaną i odebraną 

usługę.  

8. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, o której mowa w ust. 5 pkt 3 Umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT są 

łącznie protokół odbioru elementów przedmiotu zamówienia (działań informacyjno-promocyjnych), o 

którym mowa powyżej w ust. 5 pkt. 2 Umowy, w zakresie świadczeń wykonanych i odebranych w danym 

miesiącu kalendarzowym oraz sprawozdanie za dany miesiąc kalendarzowy, o którym mowa powyżej w 

ust. 5 pkt. 2 Umowy. 

9. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia faktury 

korygującej.  

10. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

11. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

12. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia.  

 
Prawa autorskie 

§ 6  
 
a) W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne 

i nieograniczone prawa umożliwiające Zamawiającemu wyłączne rozporządzanie i korzystanie z rezultatów 

usług i świadczeń stanowiących przedmiot umowy, w szczególności z wszelkich materiałów, projektów, 
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grafik, nagrań, tekstów przygotowanych przez Wykonawcę w trakcie działań informacyjno-promocyjnych 

Projektu, w najszerszym możliwym zakresie, w tym majątkowe prawa autorskie oraz majątkowe prawa 

pokrewne do wszelkich utworów lub artystycznych wykonań powstałych lub wykorzystanych w ramach 

przedmiotu umowy, jak również prawa zależne do nich.. 

b) Przeniesienie całości majątkowych praw, o których mowa powyżej w ust. 1 następuje z chwilą przekazania 

przez Wykonawcę Zamawiającemu poszczególnych etapów przedmiotu umowy do odbioru,  

obejmującego miesiąc, w którym doszło do przekazania danego utworu stworzonego przez Wykonawcę, w 

ramach realizacji przedmiotu umowy, o których mowa szczegółowo  w załączniku nr 1 - OPZ i załączniku nr 

2  - Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Przeniesienie całości majątkowych praw, o których mowa 

powyżej w ust. 1następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na pełny czas 

trwania tych praw, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawarcia umowy, w 

szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, 

audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, 

rozmiaru formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, 

2) wprowadzanie do obrotu w dowolnych kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa, użyczanie, wymiana, 

3) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

4) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w tym 

poprzez wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i 

konferencji, wystaw, eventów, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych lub imprez masowych, 

otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości 

widowni,  

5) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych, zamieszczanie w SIWZ i innych dokumentach przetargowych oraz w 

sprawozdaniach i pismach, 

6) prawo do korzystania z przedmiotu zamówienia w całości lub w części oraz jego łączenia z innymi 

dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach, 

7) nadawanie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany, odpłatnie 

lub nieodpłatnie, w dowolnym systemie, formacie lub technologii), odpłatnie lub nieodpłatnie, w 

dowolnym systemie, formacie lub technologii) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform 

cyfrowych lub w sieciach kablowych, telewizji mobilnej oraz dowolnych sieciach komputerowych (w 

tym Internet) 

8) równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, 

transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM 

oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 

9) rozpowszechnianie w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne udostępnianie ich w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci 

internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i 

komputerowych; WiFi, WiMax, wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów 

strumieniowych lub w celu zapisu; 

10) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi 

utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, uzupełnionego o treści 
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komercyjne, informacyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych 

(bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy), 

11) wykorzystanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, serialach, programach telewizyjnych i 

radiowych, formatach, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, 

pantomimicznych, widowiskach, konkursach, teleturniejach oraz w reklamie telewizyjnej, radiowej, 

ulicznej i w inny sposób; prawo powyższe dotyczące reklamy obejmie dobra i usługi wszelkiego 

rodzaju 

12) udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. Przeniesienie na Zamawiającego praw zgodnie z ust. 1 obejmuje również udzielenie zezwolenia 

Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych oraz przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa 

do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w 

Umowie, w tym do tworzenia oraz korzystania z jakichkolwiek opracowań, w tym dokonywania tłumaczeń 

zmian, modyfikacji, skrótów, dekompilacji oraz zamiany poszczególnych warstw lub elementów oraz 

rozporządzania tymi opracowaniami i adaptacjami w pełnym zakresie opisanym w Umowie. Zamawiający 

zostaje nieodwołalnie upoważniony do wykonywania w imieniu osób uprawnionych praw osobistych do 

rezultatu usług i świadczeń stanowiących przedmiot umowy, w tym prawa do nienaruszalność treści i 

formy, decydowanie o utrwaleniu oraz o pierwszym udostępnieniu publiczności, decydowania o sposobie 

oznaczenia autorstwa oraz nadzoru nad sposobem korzystania i sprzeciwiania się naruszeniom 

integralności. W ramach praw, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający nabywa również 

nieodwołalne zobowiązanie wszystkich osób, które wniosły wkład twórczy do rezultatów stanowiących 

przedmiot umowy do niewykonywania ww. praw osobistych w stosunku do Zamawiającego oraz wszelkich 

osób upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z przedmiotu tych wkładów twórczych. 

4. W przypadku włączenia do rezultatu usług stanowiących przedmiot umowy istniejących utworów, 

artystycznych wykonań lub innych przedmiotów praw na dobrach niematerialnych, a także gdy 

jakiekolwiek osoby fizyczne wniosą wkład twórczy w powstanie rezultatów usług stanowiących przedmiot 

umowy, Wykonawca nabędzie prawa do tych utworów, artystycznych wykonań, innych praw na dobrach 

niematerialnych oraz wkładów twórczych wniesionych przez te osoby, tak by możliwym było nabycie przez 

Zamawiającego praw i zezwoleń w pełnym zakresie wynikającym z niniejszego paragrafu. 

5. Z chwilą ich przekazania Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty 

przedmiotu umowy zostały utrwalone. 

6. Utrwalone rezultaty usług stanowiących przedmiot umowy Wykonawca może pozostawić w swojej 

siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych, z zastrzeżeniem że: 

a) Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również dane 
zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia stanowią 
własność Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetwarzania wyników pracy, jako 
swojej własności. 

b) W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci 
komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych oraz zwrotu otrzymanych kopii danych 
Zamawiającemu. W przypadku otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany 
jest do zwrotu oryginałów Zamawiającemu oraz zniszczenia wszelkich kopii w sposób 
uniemożliwiający ich odtworzenie. 

c) Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od 
Zamawiającego dokumentów oraz danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część pracy 
podmiotowi wskazanemu w ofercie jako podwykonawca lub zgłoszonemu  jako podwykonawca w 
okresie realizacji zamówienia. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada 
wobec Zamawiającego za wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich i 

przekaże Zamawiającemu rezultaty usług, o których mowa powyżej w ust. 1 w stanie wolnym od obciążeń 

prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, 

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, a w przypadku skierowania takich roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 

dokonywania świadczeń z tego tytułu.  

 
 

Warunki odbioru 
§ 7 

1. Warunki odbioru poszczególnych działań stanowiących przedmiot umowy określają: OPZ, Kosztorys 
ofertowy Wykonawcy i zapisy niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, iż poszczególne części przedmiotu umowy zostają odebrane w następujący sposób: 
1) rezultaty wszelkich działań informacyjno-promocyjnych Projektu, objęte zakresem, o którym mowa 

w § 1  ust. 4 Umowy, w tym wszelkie materiały, projektu, grafiki, teksty, nagrania stworzone w ich 
wykonaniu – zostają odebrane pisemnym protokołem odbioru, po ich zrealizowaniu i przekazaniu 
Zamawiającemu 

2) pozostałe usługi stanowiące przedmiot umowy – zostają odebrane w drodze przyjęcia przez 
Zamawiającego pisemnego sprawozdania za ten miesiąc, w którym usługi te zostały zrealizowane..  

3. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od momentu przekazania do odbioru rezultatów, o których mowa 
w ust. 1 punkt 1, sprawdza prawidłowość ich wykonania i może podjąć następujące czynności: 
1) przyjąć przekazane rezultaty bez uwag i uznać je za wykonane zgodnie z umową; 
2) uznać, że przekazane rezultaty nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w 

szczególności w umowie, OPZ i pozostałych załącznikach do umowy. W takiej sytuacji Zamawiający 
zwróci przekazane prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. 
Wykonawca dokona poprawek i przekaże prace Zamawiającemu niezwłocznie, wraz z tabelą 
opisującą sposób rozpatrzenia każdej zgłoszonej uwagi (tzw. tabela rozbieżności), nie później jednak 
niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zwrotu przez Zamawiającego prac z uwagami. 

4. Przystępując do przyjęcia sprawozdań z pozostałych usług informacyjno-promocyjnych (zgodnie z ust. 1 
punkt 2) wykonanych w danym miesiącu, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od momentu przekazania 
sprawozdań sprawdza prawidłowość ich sporządzenia i może podjąć odpowiednio czynności, przyjąć 
sprawozdania bez uwag lub wprowadzić swoje uwagi.  

5. Potwierdzeniem wykonania całego przedmiotu zamówienia jest Raport końcowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania Raportu końcowego – winien on być dostarczony Zamawiającemu w 
terminie 5 dni od dnia zakończenia umowy. Raport ten musi zawierać pełne podsumowanie działań 
promocyjno-informacyjnych wykonanych podczas realizacji Projektu. Odbiór Raportu końcowego 
przebiega na zasadach opisanych powyżej w ust. 4. 

 
Kary umowne 

§ 8 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

może żądać zapłaty kary umownej: w następującej wysokości: 

1) za zwłokę w wykonaniu usługi tj. jakiegokolwiek działania informacyjno-promocyjnego, 

realizowanego w ramach przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w stosunku do terminu wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zadania w wysokości 0,2% ustalonego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 
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3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewywiązywania się z obowiązków przez 

Wykonawcę, w szczególności naruszenia obowiązków określonych w Opisie przedmiotu zamówienia 

– załączniku nr 1 do Umowy - OPZ oraz w § 3 niniejszej Umowy - Uprawnienia i Obowiązki 

Wykonawcy (w tym obowiązku, o którym mowa w  § 3 ust. 14 Umowy), po uprzednim jednokrotnym 

upomnieniu i wezwaniu do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każde takie zdarzenie, , a w przypadku gdy 

ma ono charakter ciągły – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu stanu naruszenia lub 

niewywiązywania się z obowiązków 

4) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku posiadania przez cały okres realizacji umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, zgodnie z § 3 ust. 9 – kara w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

6) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy, na jego żądanie, karę umowną w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 
wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na podstawie noty księgowej w terminie 14 
dni od dnia jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego.. 

8) Opisane powyżej kary umowne sumują się, przy czym łączna wysokość kar umownych za zwłokę 
naliczonych Wykonawcy zgodnie z ust. 1 pkt 1-3 nie może przekroczyć 50% wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto umownego określonego Umowie.    

9) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 
wynagrodzenia. 

10) Każdej ze Stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w 
kodeksie cywilnym. 

Odstąpienie od umowy 
§ 9 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do podjęcia czynności i wyznaczeniu 

terminu nie krótszego niż 3 dni, 

2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne wobec Wykonawcy lub 

zaistnieją okoliczności rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia jego , 

3) Wykonawca nie usunie stanu niezgodności z umową na wezwanie Zamawiającego.   

2.  Zamawiający  ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do 
naliczania  kary umownej ani otrzymania przez Wykonawcę innego odszkodowania z tego tytułu. 

3.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca sporządzi przy udziale 
Zamawiającego Protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca ma obowiązek 
przy podpisaniu Protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac, przy czym z chwilą 
przekazania tych prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworów i 
wykonań przekazanych Zamawiającemu w ramach wykonanej części umowy oraz udziela zezwoleń, o 
których mowa w § 7 Umowy, na wskazanych tam polach eksploatacji i we wskazanym tam zakresie. 
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4.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo 

dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 1 miesiąca. 

5.  Strony mogą skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.  

 
Zmiana umowy 

§ 10 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

1) w zakresie zmiany terminów realizacji usług tj. działań informacyjno-promocyjnych, określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, w sytuacji gdy przesunięcie w czasie (zmiana terminu) 

spowodowane jest czynnikami obiektywnymi niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi 

realizację zamówienia zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu i OPZ, z zastrzeżeniem, że 

zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony 
umowy, na podstawie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany teleadresowe, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek stron umowy mogą być 
wprowadzone przez Stronę, której dotyczą, w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia 
złożonego drugiej Stronie, bez konieczności wprowadzania ich do umowy aneksem. 

 
 

Gwarancja i rękojmia 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na funkcjonowanie podstrony internetowej, gadżety 

promocyjne i tablicę pamiątkową na okres 36 miesięcy, liczony od dnia zakończenia umowy i podpisania 

Raportu końcowego. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie, podejmie się 

wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów oraz w razie zaistnienia 

potrzeby, udzieli Zamawiającemu stosownych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. 

3. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona 

gwarancja podlega przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia błędów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 

14 dni lub innym rozsądnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru 

błędu, wady lub usterki, liczonym od daty otrzymania stosownego wezwania.  

6. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne rezultatów usług wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy w okresie 24 miesięcy od dnia protokolarnego potwierdzenia zrealizowania i odbioru 

każdego z działań informacyjno-promocyjnych, wskazanych w § 1 ust. 4 Umowy. 

7. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołów, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy.  

8. W okresie rękojmi, Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji na piśmie, związanej z 

jakością techniczną, merytoryczną i funkcjonalną  realizowanego zamówienia.  

9. Reklamację, o której mowa w ustępie powyżej Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie wraz ze 

wskazaniem stwierdzonych wad oraz wyznaczeniem stosownego terminu na ich usunięcie.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego lub w sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym i potwierdzonym w formie pisemnej. 
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11. W przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy bądź jej części po raz drugi w ustalonym przez 

Strony terminie. 

 
Nadzór nad realizacją umowy 

§ 12 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego i koordynację prowadzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego: p. ………………….. Tel. ………………, e-mail: ………………………………… 

2. Przedstawiciel Zamawiającego i osoby przez niego wyznaczone są upoważnieni do wydawania Wykonawcy 

wszelkich poleceń związanych z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym i nadzorującym realizację przedmiotu umowy jest osoba:  

p. …………………………………………. 

Tel. ………………….. e-mail: ………………………………… 
 

4. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mają prawo do zmiany osób wskazanych powyżej w ust. 1 oraz 

ust. 3. W takim przypadku, każda ze Stron umowy niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zmianie. 

Zmiany te nie  wymagają aneksu do umowy.  

5. Strony ustalają, że wszelka miedzy nimi korespondencja (zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, 

informacje o zdarzeniach skutkujących koniecznością wykonania czynności przewidzianych umową, 

materiały dotyczące przedmiotu umowy, wezwania), z wyjątkiem oświadczeń woli skutkujących zmianą 

umowy lub jej rozwiązaniem oraz Raportów prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) 

lub poprzez standardowe formy np. poczta, kurier. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń, dane teleadresowe, na które należy przesyłać wszelkie 

przesyłki i oświadczenia w formie pisemnej: 

1) Zamawiający: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
nr fax.: (+48 71) 343 56 43,  

2) Wykonawca: 

                      ………………………… 
 
7. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy email wskazane w ust. 1 i adresy korespondencyjne wskazane 

w ust. 6 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne pod ostatnio znanym adresem.  

8. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej 

zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby oraz innych danych teleadresowych (numer faksu, 

adres e-mail). W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną lub inne zawiadomienia przesłane faksem lub 

pocztą elektroniczną, uważa się za doręczone. 

 

Klauzula poufności i dane osobowe 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich 

informacji i danych, dotyczących przedmiotu umowy, w tym poufnych i zastrzeżonych,  zarówno w trakcie 

umowy, jak i po jej zakończeniu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Niniejsze postanowienie 

obejmuje również dane osobowe administrowane przez pracowników Zamawiającego, wszelkie poufne 

dokumenty i informacje finansowe, techniczne, marketingowe, handlowe, know-how, koncepcji, strategii i 

mailto:michalprzybysz@aplanmedia.pl
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inne, w tym informacje i dokumenty, które wykonawca sporządził, przetworzył lub otrzymał  w związku z 

realizacją umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane przez niego do odbioru oraz przekazywania informacji gwarantowały zabezpieczenie 

informacji  przez dostępem osób nieupoważnionych.  

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późniejszymi zmianami), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

4. W przypadku przekazania przez Strony w związku z realizacją Umowy danych osobowych osób fizycznych 

każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku (dalej: „RODO”). 

5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach kontaktowych i 

dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub wykonania obowiązków prawnych wynikających z 

rachunkowości, prawa zamówień publicznych, przepisów o archiwum narodowym i dostępu do informacji 

publicznej (art. 6 ust. 1 lit c RODO), przez okres trwania umowy lub wynikający z przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia Umowy. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy, jak również 

przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, bądź przez okres wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą użyte do profilowania. 

8. Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, m.in. 

dostawcom usług IT i zapewniającym usługi hostingowe, a także organom i podmiotom uprawnionym do 

ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest 

wykonanie Umowy) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba fizyczna ma 

również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Każda ze Stron zobowiązuje się przekazać zawarte w niniejszym paragrafie informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych oraz dane kontaktowe do drugiej strony osobom fizycznym, których 

dane udostępnia w związku z zawarciem Umowy, w tym koordynatorom wskazanym w § 13. 

 

Inne postanowienia umowy 

§ 14 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „Podręcznik wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, załącznik nr 11 

(Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-

0094/17-00 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia  – Załącznik nr 1. 

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 2. 

3)  „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji” -  Załącznik nr 3. 

4) Załącznik nr 11 (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr 

POIS.08.01.00-00-0094/17-00 - Załącznik nr 4. 

5) Wykaz osób zespołu Wykonawcy.  

6) Wzór protokołu odbioru.  

7) Polisa OC Wykonawcy.   

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego  i  1 egz. dla Wykonawcy. 

 
               
 
 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


