
Załącznik nr 3 do SIWZ 
BZP-III.272.17.2016 
 

 
 
 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
Umowa zawarta w dniu ......................... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy: 
 
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu,  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  
NIP 778-13-46-888, REGON 63-12-57-816  
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
....................................................................................................................................................... 

a 

.....................................................................................................................................................................  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
....................................................................................................................................................... 
 
 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-III.272.17.2016, 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”  
 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest wykonanie i dostawa artykułów 
promocyjnych, na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
zwanych dalej jako „artykuły promocyjne”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (opis 
przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej Umowy, 
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w ilościach i o parametrach technicznych 
i jakościowych zgodnych z załącznikami nr 1 i 2 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z zasadami 
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współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku. Pod pojęciem 
zrealizowanie umowy w terminie, strony rozumieją podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa 
w §4 ust.1 lub ust. 3. 

6 Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 5, uprawnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 2 

1. Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych nastąpi po uprzedniej weryfikacji 
przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę wizualizacji naniesionych znaków 
graficznych (logotypów) na dostarczane produkty, zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawca w terminie (zgodnie z ofertą Wykonawcy)………………  dni (nie później niż 2 dni) od dnia 
podpisania umowy, dostarczy drogą elektroniczną, na adres email wskazany w niniejszej Umowie, 
wizualizacje naniesionych znaków graficznych (logotypów) na produkty, które mają zostać 
dostarczone Zamawiającemu.  

3. Zamawiający w ciągu 1 dnia od otrzymania wizualizacji, o których mowa w ust. 2, akceptuje 
wizualizacje, bądź nanosi uwagi (weryfikacja wizualizacji), które Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić przy realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wraz z dostawą całości przedmiotu umowy 
w terminie (zgodnie z ofertą Wykonawcy):………………….dni licząc od dnia, o którym mowa w ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły promocyjne na swój koszt do siedziby 
Zamawiającego w Poznaniu, za wyjątkiem części V zamówienia, którą należy dostarczyć do Biura 
Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Brukseli, pod adresem Rue 
Montoyer 21, 1000 Bruksela. 

6. Dostawa artykułów promocyjnych może odbywać się partiami, z tym że dostawa ostatniej partii 
zamówienia musi nastąpić w terminie, wskazanym w ust. 4. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z wykonania części zamówienia, 
stanowiącej maksymalnie 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. Oświadczenie 
o rezygnacji Zamawiający winien złożyć najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.  

8. Dni, o których mowa w niniejszym paragrafie, to dni od poniedziałku do soboty włącznie. 

 
§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

……………..... zł/netto (słownie:……………..... złotych 00/100) tj. ………………….. zł/brutto 
(słownie:……………………… złotych). 

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym 
roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich 
mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktur częściowych za zrealizowanie danej partii 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ujęte w fakturze częściowej wyliczone będzie 
w oparciu o ceny jednostkowe artykułów promocyjnych objętych Zleceniem, zgodnie z formularzem 
cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………………………. w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest 
podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1, bez zastrzeżeń. 
Faktura powinna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

Województwo Wielkopolskie 
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
NIP: 778-13-46-888  
i powinna być doręczona na adres wskazany przez osobę uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą, 
wskazaną w § 9 niniejszej umowy. 

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 
żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

 
§ 4 

1. Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych zostanie potwierdzona protokołem odbioru 
podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru artykułów promocyjnych objętych dostawą, 
2) wyszczególnienie ilości i rodzaju artykułów promocyjnych objętych dostawą, 
3) informację o braku, albo o istnieniu wad artykułów promocyjnych objętych dostawą. 
4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1. 
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę 
do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

Odbiór jakościowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności dostarczonego przedmiotu 
umowy z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
ofertą Wykonawcy wraz z załączoną fotografią do oferty oraz na sprawdzeniu zgodności 
dostarczonych artykułów z wizualizacją oraz ewentualnymi uwagami, o których mowa w § 2 
ust. 3.  

3. Przedmiot umowy, który nie spełni warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na wolny 
od wad lub nowy w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę 
wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Jeżeli wady, o których mowa w ust. 3 są na tyle istotne, iż wyznaczenie terminu na ich usunięcie 
będzie uniemożliwiało należyte wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 
ust. 5, albo w § 9 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia 
od umowy oraz naliczenia kar umownych, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonych artykułów 
promocyjnych oraz wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie artykuły promocyjne objęte Umową oraz na wykonane 
na tych artykułach promocyjnych nadruki – na okres 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania 
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przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §4. 

3. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot Umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi 
względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 
Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało 
to nadmiernych kosztów. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru odstąpić od Umowy 
lub żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich 
wykryciu. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł 
się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Zamówienia i Strony 
wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. 

 
 § 6 

1. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie, do wyników prac, o których mowa w § 3 ust. 2. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą podpisania 
przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 i zapłaty wynagrodzenia, określonego 
w § 3 ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól 
eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 
2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, 
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych, 
4) prawo do korzystania w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami.  
5) udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie. 

3. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody 
na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 i zapłaty należnego 
wynagrodzenia, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac 
określone w § 3 ust. 2 zostały utrwalone. 

5. Utrwalone wyniki prac określonych w § 3 ust. 2 Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie 
wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych w § 3 ust. 2 w stanie wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich. 

7. 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, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) w związku z wykonywaniem 
Umowy. 
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§ 7 

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

2. Naruszenie warunku określonego w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający 
winien złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się przesłanki odstąpienia. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 lub ust.3, 

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, 

3) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu wizualizacji umieszczenia projektów 
graficznych, o których mowa w § 2 ust. 2  – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 3 ust. 1, 

4) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu i mogą zostać potrącone 
przez Zamawiającego z łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu 
terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 
szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. W przypadku niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy Zamawiający winien złożyć w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się 
przesłanki odstąpienia. 

 
§ 9 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

 
1) ze strony Zamawiającego:  
………………………………. 
adres email:…………………….. 
 
2) ze strony Wykonawcy:  
………………………….…... 
adres email:……………….. 
 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony drogą 
elektroniczną i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5, z przyczyn 



 6

za które strony umowy nie ponoszą żadnej winy, w szczególności przedłużenia się procedury 
postępowania o zamówienie publiczne, jednak nie później niż do dnia 28 grudnia 2016 roku. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej strony. 

 

§ 11 

Integralną częścią Umowy stanowią następujące Załączniki: 

a) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  

c) Załącznik nr 3 – Formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

 

 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
  ..............................................         .............................................. 


