
1 
 

Załącznik Nr 2 do IWZ 

ZP/2019/3 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

(dalej „Umowa”) 

 

zawarta w _______________, w dniu ___________ roku pomiędzy: 

 

Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Kazimierza 

Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej pod numerem KRS 0000784300, legitymującą się numerem REGON: 

383266132 i NIP: 7962990469, reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej 

dwuosobowej reprezentacji, zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji Krajowego 

Rejestru Sądowego z dnia …, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy: 

1. ________________________   

2.  ________________________  

- zwaną dalej „Zamawiającym”; 

a 

 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

 

spółką pod firmą „……….…” z siedzibą w …………………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

…… pod numerem ..., legitymującą się numerem NIP …….. i REGON ……… 

reprezentowaną przez ..., zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego z dnia …, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem  ……………, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem 

osobistym seria i numer ………, posługującą/-ym się numerem PESEL ….., zamieszkałą/-

ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”z siedzibą w 

………….. legitymującą/-ym się numerem NIP …….. i REGON ………– zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia …, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

 

- łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”, zaś każda z osobna „Stroną”. 

 

 

§ 1. 

 

Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
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§ 2. 

 

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest wykonanie usługi polegającej na 

merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu oraz realizacji 2-dniowego wydarzenia 

społecznego „Poznań 4.0” poświęconego Przemysłowi 4.0.  

2. Wydarzenie społeczne „Poznań 4.0” odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2019 r. w 

Poznaniu, w miejscu ………………, wskazanym przez Wykonawcę w Ofercie.  

3. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 

4. Wykonawca zrealizuje Zadanie w zakresie i w sposób szczegółowo określonych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy 

oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 4 do Umowy. 

5. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części Zadania. 

6. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne 

działania lub zaniechania. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku stwierdzenia, że w terminie 7 dni od 

dnia podpisania Umowy Wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do jej 

realizacji.  Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy, opisanej w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu. 

8. Wskazując osoby odpowiedzialne za realizację Zadania, Wykonawca oświadcza, że 

spełniają one kryteria opisane w Istotnych Warunkach Zamówienia w pkt. 4.2.3.3. i 

zobowiązuje się, że w przypadku konieczności ich zastąpienia (wynikłej z przyczyn 

obiektywnych), w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 

zgodę na zmianę osób. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej zgodę na zmianę osób, 

jeśli nowe osoby, wskazane przez Wykonawcę, będą również spełniały kryteria, 

wskazane w pkt. 4.2.3.3. Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 3. 

 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

kwocie nie większej niż … (słownie: … 00/100) złotych netto powiększone o wartość 

podatku od towarów i usług, co daje kwotę …. (słownie: … 00/100) złotych brutto, zwane 

dalej „wynagrodzeniem”. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, obejmuje wynagrodzenie 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodnie z ust. 3, wycenionych na kwotę 

…. (słownie: … 00/100). 

2. Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie zależeć od rzeczywistej liczby uczestników 

wydarzenia społecznego „Poznań 4.0” i zostanie obliczona na podstawie cen wskazanych 

w Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wynagrodzenie 

będzie stanowiło sumę: 

1) kosztu stałego wydarzenia społecznego „Poznań 4.0”, niezależnego od liczby osób, 

który wynosi … (słownie: … 00/100) złotych netto powiększonego o wartość podatku od 

towarów i usług, co daje kwotę …. (słownie: … 00/100) złotych brutto, 

2) kosztu zależnego od rzeczywistej liczby uczestników konferencji (1 dzień), liczonego 

jako iloczyn liczby uczestników wydarzenia społecznego „Poznań 4.0” i kosztu cateringu 

za jednego uczestnika wskazanego w ofercie Wykonawcy tj. … (słownie: … 00/100) 

złotych netto powiększone o wartość podatku od towarów i usług, co daję kwotę …. 

(słownie: … 00/100) złotych brutto za  jednego uczestnika, 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy stanowi całkowite 

wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań 

określonych w Umowie, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielenia 
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zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe za realizację przedmiotu Umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze…., w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 

zgodnie z § 4 Umowy. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-507 Warszawa, 

pok. 107. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

realizacji Umowy na osoby trzecie. 

 

§ 4. 

 

1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji wszystkich elementów Zadania, tj. po 

otrzymaniu przez Zamawiającego: 

a) wersji elektronicznej wszystkich materiałów przekazywanych uczestnikom, 

opracowanych przez Wykonawcę lub podmioty trzecie działające na rzecz 

Wykonawcy, 

b) listy uczestników wydarzenia społecznego „Poznań 4.0” 

c) sprawozdania z realizacji Zadania zawierającego min. zestawienie frekwencji 

w poszczególnych dniach wydarzenia, 

d) dokumentacji zdjęciowej i filmowej, 

Zamawiający sporządzi protokół z wykonania Zadania, zwany dalej „protokołem”. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) opis przebiegu wydarzenia społecznego w oparciu o przekazane przez Wykonawcę 

materiały, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem frekwencji w poszczególnych 

dniach wydarzenia; 

3) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania 

Zadania; 

4) podpisy Stron. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli 

stwierdzi, że Zadanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony. 

4. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania 

protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego przez 

Zamawiającego, Zamawiający może uznać treść sporządzonego przez siebie projektu 

protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę. 

 

§ 5. 

 

1. W razie niewykonania Zadania w terminie określonym w § 2 ust. 2, Wykonawca nie 

otrzyma wynagrodzenia oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. Za niewykonanie Zadania Strony uznają 

w szczególności realizację Zadania tylko w jednym z dni wskazanych w § 2 ust. 2. 

2. W razie nienależytego wykonania Umowy, stwierdzonego przez Zamawiającego w 

postaci zastrzeżeń do protokołu, o którym mowa w § 4, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 

3 ust. 1. 

3. Przez nienależyte wykonanie Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Strony rozumieją 

w szczególności: 

a) opóźnienie w rozpoczęciu konferencji powyżej 15 minut z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

b) niewłaściwe przygotowanie aranżacji przestrzeni, uniemożliwiające 

przygotowanie co najmniej 25 stanowisk wystawienniczych lub co najmniej 15 

stanowisk dla partnerów zgłoszonych przez Zamawiającego, 

c) brak dostępu do Internetu podczas trwania wydarzenia na obszarze realizacji 

Zadania, 

d) nieprzeprowadzenie rejestracji uczestników pierwszego dnia; w takim przypadku  

– poza naliczeniem kary umownej, określonej w ust. 2, w przypadku braku listy 

uczestników pierwszego dnia wydarzenia, Wykonawca otrzyma tylko 

wynagrodzenia stałe, określone w § 3 ust. 2 pkt. 1), pomniejszone o naliczoną 

karę, 

e) niezrealizowanie któregokolwiek z elementów Zadania, wskazanych w pkt. III.5 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

4. W razie naruszenia postanowień § 7 ust.1 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

przypadek naruszenia, jeśli naruszenie zostanie ujawnione przed zapłatą wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. W przypadku naruszenia postanowień § 7 ust.1 pkt 1, który zostanie ujawniony po 

zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dochodzić będzie odszkodowania na 

zasadach ogólnych.  

6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, 

Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak 

pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

7. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących naliczeniem kar 

umownych po wypłaceniu Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający będzie ich dochodził 

na zasadach ogólnych.  

 

§ 6. 

 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni 

są:  

1) ze strony Zamawiającego: Pani/Pan ………..… tel………….., e- mail………….; 

2) ze strony Wykonawcy: Pani/Pan ………….… tel………….., e- mail………….. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu § 9 ust. 2. 

 

§ 7.  

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do zdjęć 

wykonanych w ramach realizacji każdego elementu Zadania, o których mowa w § 4 

ust. 1 lit. d. oraz materiałów, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a; 

2) udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego; 

3) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego; 
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4) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych 

oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  

1) z chwilą przekazania materiałów i dokumentacji, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i lit. 

d Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie 

egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi 

technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono, poprzez 

wprowadzenie  do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne 

udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i 

miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do 

pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których dzieło 

zostało utrwalone.  

4. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu elementów opisanych w § 

4 ust. 1 lit. a oraz lit. d, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

materiały merytoryczne z konferencji oraz zdjęcia i filmy przekaże Zamawiającemu w 

stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że 

korzystanie z elementów opisanych w § 4 ust. 1 lit. a oraz lit. d, uzyskanych na 

podstawie Umowy przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, narusza prawa 

własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające 

na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. 

W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu 

lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a 

w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz 

pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od 

Zamawiającego lub jego następców prawnych. 

 

§ 8. 

 

Zamawiający jako Administrator powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 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 (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dane osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz 

Administratora, na zasadach i w celu określonym w Umowie w sprawie przetwarzania 

danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. 
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§ 9. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), 

ustawy o której mowa w § 1 Umowy, ustawy o której mowa w § 7 ust. 5 oraz 

rozporządzenia, o którym mowa w § 8. 

2. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane 

sobie przekazywać w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, wymagają formy 

pisemnej, chyba że dopuszczona została wyraźnie forma elektroniczna (e-mail). 

4. W przypadku korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla 

doręczeń Zamawiającemu jest adres: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. 

Trzech Krzyży 10/14, 00-507 Warszawa, pok. 107. 

5. W przypadku korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla 

doręczeń Wykonawcy jest adres: ……….. . 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu Umowy lub z nią 

związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą 

rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla 

Zamawiającego.  

8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego; 

2) załącznik nr 2: odpis z właściwego rejestru dotyczący Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

4) załącznik nr 4: Oferta; 

5) załącznik nr 5: Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

6) załącznik nr 6: wzór oświadczenia dotyczącego praw autorskich. 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Wzór oświadczenia 

 

 

Załącznik nr 6 

do Umowy nr………….. 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

(Dane osoby/lub podmiotu składającego oświadczenie zgodnie z umową, której 

oświadczenie dotyczy) 

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

Niniejszym oświadczam/oświadcza, iż: 

1. Wykonane w ramach realizacji Umowy nr …………………z dnia ……………………, 

elementy opisane w § 4 ust. 1 lit. a oraz lit. d Umowy są dziełem autorskim, nie powielają 

w całości lub części treści już istniejących, podlegających ochronie prawno-autorskiej 

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

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z póżn. zm.). 

2. Przeniesione na mocy ww. Umowy autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

3. W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego z praw 

uzyskanych na mocy ww. Umowy wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest 

niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego 

z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi, wszelkie szkody Zamawiającego, 

powstałe z tego tytułu zostaną pokryte przez ………………………………….. 

 

 

…………………………………………… 

(data, podpis) 

 


