
 

 

 

 

UMOWA nr 2021/......./……….. 

 

zawarta w dniu ................ 2021 r. w Warszawie pomiędzy 

 

 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy ul Al. 

Jana Pawła II 13, NIP: 525-10-00-810, REGON: 012059538, zwanym dalej „Zamawiającym”, który 

reprezentują: 

 

1. ………………………………….- …………………………… 

2. ………………………………….- …………………………… 

a  

………………………… z siedzibą w …………………………………………        NIP: …………………………, REGON: 

…………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, który reprezentują: 

1. ………………………………….- …………………………… 

2. ………………………………….- …………………………… 

 

o następującej treści: 

 

§ 1  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Strony oświadczają, że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się 

przepisów tej ustawy. 

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji filmu promocyjnego oraz spotu 

promocyjnego w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.”   

4. W ramach usługi realizowane będą następujące produkty:  

a) Usługa realizacji filmu promocyjnego: Dostawa, w tym opracowanie koncepcji, scenariusza 

oraz produkcja  filmu promocyjnego (czas trwania 2:30 - 3 minut)  upowszechniającego 

założenia, cele oraz ideę  rehabilitacji kompleksowej; 

b) Usługa realizacji spotu promocyjnego na podstawie ww filmu promocyjnego (czas trwania 30 

sekund).    



 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. 

 

§ 3 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę będącą przedmiotem umowy z zachowaniem 

należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne 

niezbędne do realizacji usług będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi będące przedmiotem Umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. 

 

§ 4 SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Umowy, w 

szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej Stronie danych i informacji 

mających znaczenie dla realizacji objętych niniejszą Umową zobowiązań. 

2. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco 

informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach, czy przeszkodach 

związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących 

po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac. 

Informacje te powinny być przekazywane w formie elektronicznej, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych, licząc od dnia ich zaistnienia. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz podpisywania protokołów odbioru są:  

1) ze strony Zamawiającego:  

 

……………………………., tel. ……………………………., adres e-mail: ……………………………. 

……………………………., tel. ……………………………., adres e-mail: ……………………………. 

……………………………., tel. ……………………………., adres e-mail: ……………………………. 

2) ze strony Wykonawcy:  

……………………………., tel. ……………………………., adres e-mail: …………………………….  

……………………………., tel. ……………………………., adres e-mail: …………………………….  

……………………………., tel. ……………………………., adres e-mail: ……………………………. 



 

 

4. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy wymaga pisemnego powiadomienia Strony i 

nie stanowi zmiany treści Umowy. 

5. Strony mogą doręczać określone powiadomienia oraz przekazywać sobie informacje związane z 

realizacją umowy, które nie stanowią oświadczeń woli o znaczeniu prawnym (np. nie stanowią 

wezwań do zaniechania naruszeń, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, itp.) oraz w sytuacjach, 

w których umowa nie wymaga zachowania formy pisemnej, wyznaczonym osobom, wskazanym 

w umowie. 

6. W przypadku przekazania informacji i powiadomień, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  na adres elektroniczny odbiorcy. 

Powiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą dostarczenia. 

7. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy wszelkie oświadczenia o znaczeniu 

prawnym, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej umowy, a w szczególności 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu, wyznaczające dodatkowy termin na 

wykonanie Umowy, zgłoszenia uwag w ramach procedury odbioru, o której mowa w § 5 Umowy, 

dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie za potwierdzeniem 

odbioru, listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższe adresy: 

1) Adres do doręczeń dla Zamawiającego:  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

2) Adres do doręczeń dla Wykonawcy:  

……………………………. 

……………………………. 

 

§ 5 PROCEDURA ODBIORU 

 

1. Przedmiot umowy podlega procedurze odbioru. 

2. W trakcie procedury odbioru Zamawiający dokona weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia 

wymagania określone w Umowie. 

 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy przekazanymi do 

weryfikacji produktami, a wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający sporządzi i 

przekaże osobie odpowiedzialnej za koordynowanie prac po stronie Wykonawcy uwagi z 

opisem rozbieżności uniemożliwiającymi odbiór. Przekazane uwagi stanowić będą wszystkie 

uwagi warunkujące odbiór przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem uwag opisanych w ust 5. 

Wszelkie uwagi dotyczące Produktów przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się nanieść w terminie 5 dni. Uwagi zgłoszone przez Zamawiającego  

po przekazaniu uwag z opisem rozbieżności uniemożliwiającymi odbiór  nie mogą być 



 

podstawą odmowy odbioru  Produktów przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo zgłosić nowe uwagi w przypadku gdy, po usunięciu przez Wykonawcę 

poprzednio zgłoszonych i przedstawieniu do ponownego odbioru, Zamawiający wykryje nowe 

rozbieżności powstałe na skutek działań Wykonawcy wykonywanych w ramach procedury 

odbioru w wyniku usuwania uwag z opisem rozbieżności zgłoszonych zgodnie z ust. 3. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności, o których mowa w ust. 4,  

Wykonawca dokona niezbędnych zmian w terminie ustalonym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. W takim przypadku procedurę odbioru opisaną  w ust. 3 powtarza się aż do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do 

rozwiązania Umowy. 

6. Protokół Odbioru usługi przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do Umowy. 

 

 

§ 6 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto:  

………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………..……. zł),  

[Postanowienia dodatkowe] 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1  stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w  

związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców czy też zwrot jakichkolwiek innych, 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1  obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich oraz zależnych praw do wytworzonych w ramach usług 

wszelkich Produktów, wskazanych w Umowie. 

4. Płatności dokonywane są wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany  w treści  faktury w terminie 21 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (faktura powinna zawierać wszystkie 

elementy wymagane w  tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa oraz prawidłowe 

dane).  

5. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z Umowy, w tym w 

szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych w 

Umowie. Potrącenie może nastąpić, jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności w przeciągu 

14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, wraz ze 

wskazaniem należnego roszczenia i  jego wysokości. 



 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części Umowy.  

 

§ 7 KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na 

zasadach opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie dotrzyma określonego w 

Umowie terminu realizacji usługi, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.  

3. Za każdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych wbrew postanowieniom § 9 niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia. 

5. Łączna wysokość naliczonej kary umownej nie może przekraczać 50% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

6. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 10 dni, licząc od dnia dostarczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. W przypadku niedokonania 

zapłaty niewymagalnej kary umownej we wskazanym terminie może być ona również 

wyegzekwowana poprzez potrącanie z odsetkami ustawowymi z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby 

uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi będzie się posługiwał w toku 

realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, a także powstałe w  trakcie lub  w 

wyniku Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich 

oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw 

autorskich oraz dóbr osobistych tych osób; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 



 

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, a także uzyska od tych osób nieodwołalne 

zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzanie zmian do 

materiałów, bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać 

autorskie prawa osobiste; 

3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów, 

w zakresie jakim uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach 

eksploatacji określonych w ust. 3; 

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa wyłącznie 

dla celów realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 

2. Z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 i ust. 9 

Umowy autorskie prawa majątkowe bez żadnych ograniczeń do Oprogramowania 

dedykowanego,  kodów źródłowych, prac graficznych, Dokumentacji oraz do wszelkich innych 

Produktów wytworzonych lub dostarczonych w ramach realizacji usług utrzymania i rozwoju 

Oprogramowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje prawo do 

rozporządzania nimi i korzystania z nich na terytorium Polski i poza jej granicami na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek 

techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, techniką 

analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w 

tym nośnikach audio lub wideo, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, 

magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach pamięci, nośnikach komputerowych lub 

innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - wprowadzenie 

do obrotu, najem, użyczenie; 

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, niż określony w  pkt 1: 

a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach 

kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazów, w 

sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek 

technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości 

zapisu, w tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych 

lub telekomunikacyjnych; 

b) wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w tym w ramach utworu 

audiowizualnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci 

kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia 



 

i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek 

technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach 

wymienionych w lit. a.; 

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wystawienie; 

d) modyfikowanie, dokonywanie zmian, przeróbek, dostosowywanie do potrzeb 

Zamawiającego, łączenie, wykorzystywanie oryginałów lub modyfikacji do dowolnych 

celów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 

wprowadzanie zmian do utworów, bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym 

mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste. Zgoda Wykonawcy obejmuje także 

zezwolenie na wyrażanie zgody przez Zamawiającego na wykonywanie tych praw przez osoby 

trzecie. 

4. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy lub dysponowania przez 

Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń 

przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń 

osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także 

zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych 

korzyści. 

5. Własność nośników, na których zostaną przekazane utwory, przechodzi na Zamawiającego w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy oraz z chwilą ich odbioru. 

 

§ 9. POUFNOŚĆ INFORMACJI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych, w 

czasie obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji 

umowy. 

3. Strony zobowiązane są w szczególności do: 

a) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych; 

b) niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu niniejszej 

umowy; 

c) przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 

nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki 

Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju. 

4. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom oraz 

podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania umowy. W takim przypadku 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez podwykonawców jak 



 

za własne działania bądź zaniechania. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod 

warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji; 

c) które są powszechnie znane; 

d) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o 

ile Strona nie zobowiązała się do zachowania ich poufności; 

e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy. 

6. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących 

ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

7. Wykonawca uzyska zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie i spocie. 

8. W związku z tym, że przedmiot Umowy obejmuje przetwarzanie danych osobowych, Strony 

zawrą umowę powierzenia - załącznik nr 3.   

§ 10. SIŁA WYŻSZA 

 

1. W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznością siły wyższej. 

2. Okolicznościami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do 

zapobieżenia, a w szczególności: 

a) wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu; 

b) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie 

przez piorun, długotrwałe silne opady;  

c) wybuchy, pożary, przerwy w łączności lub dostawie prądu trwające jednorazowo 

nieprzerwanie przez co najmniej 2 dni; 

d) ograniczenia związane z pandemią COVID-19. 

3. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, w terminie do 3 

dni po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego siłę wyższą, lub – jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi 

na działanie siły wyższej – w terminie 3 dni od ustania przeszkody do zawiadomienia o zdarzeniu 

stanowiącym siłę wyższą, powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego 

wpływie na jej zdolność do realizacji umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia, Strona 

starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na siłę wyższą, w terminie do 3 dni po 

zaistnieniu okoliczności siły wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym fakcie. 

4. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu stanowiącym siłę wyższą oraz nie przekaże drugiej 

Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia siły wyższej w terminie określonym w punkcie 



 

powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było 

uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 

5. W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej 

trwania.   

§ 11. ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie terminu realizacji 

w przypadku, gdy niemożliwość wykonania umowy w pierwotnym terminie wynika z 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

3. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw lub określeń Stron, siedziby Stron, jak 

również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz 

Zamawiającego. 

§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku 

nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poprzez 

nierozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający rozumie nie podjęcia realizacji 

produkcji w ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 

a) gdy suma kar umownych, o których mowa w § 7 przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 

b) zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

c) niewypłacalności Wykonawcy; 

d) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę; 

3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2 jest 

uprzednie wyznaczenie Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu do rozpoczęcia 

realizacji lub wykonania Umowy. 

4. Rozwiązanie niniejszej umowy, na podstawie  ust. 2 nie powoduje wygaśnięcia: 

a) zobowiązań Wykonawcy do przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych, 

przekazanych Zamawiającemu lub odebranych przez Zamawiającego przed złożeniem 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

b) zobowiązań Stron wynikających z postanowień § 9 umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w  ust. 1 nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron 

określonych w § 9 Umowy w zakresie Informacji Poufnych. 

6. Strony zobowiązane są w terminie 5 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, na skutek jej 

rozwiązania na podstawie ust. 2, do uzgodnienia i sporządzenia protokołu, który będzie 



 

stwierdzał bieżący stan realizacji Umowy.  

7. Rozwiązanie Umowy nie pozbawia Wykonawcy prawa do wynagrodzenia za już wykonane 

Usługi. 

8. W terminie 5 dni  od dnia rozwiązania Umowy  na podstawie ust. 2, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich prac powstałych w wyniku realizacji Umowy.  

9. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

2. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

dla Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie ustanawiają bezwzględny zakaz przenoszenia wierzytelności i praw wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony. 

4. Strony dołożą wszelkich starań, aby sprawy sporne wynikłe podczas realizacji umowy rozwiązać 

polubownie. Jednakże, jeśli wynikną sprawy sporne, których nie można rozwiązać polubownie, 

Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

c) Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych; 

d) Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy/Zamówienia. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

                   Wykonawca 

 

 

…………………………………………………….. 

Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 


