UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUGI: PRZEPROWADZENIE KAMPANII MARKETINGOWEJ
zawarta w Kielcach dnia …..…2019 r.
pomiędzy:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj.
świętokrzyskie; NIP: 9591978066, REGON: 365556134, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Robert Zaborski – Prezes Zarządu
a:
(nazwa i adres Wykonawcy); (nr NIP i REGON), zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………. - …………………….
n. ………………………………. - …………………….

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego (z dn. 28.11.2019 w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności oraz
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia
30 stycznia 2017 roku.) zawarto umowę następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Przeprowadzenie kampanii marketingowej, w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu
zamówienia, ujętym w punkcie 4 Zapytania ofertowego nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17 z dnia 28.11.2019.
2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „AlefBet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Zapytanie ofertowe nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17 z
dnia 28.11.2019.
§ 2 Oświadczenia stron

Strona

2. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą
do właściwego wykonania przedmiotu umowy.
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1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w punkcie 4 Zapytania
ofertowego nr 11/POPW.01.01.02-26-0027/17 z dnia 28.11.2019 i nie zgłasza zastrzeżeń, co do jego kompletności,
zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia
z dochowaniem najwyższej staranności.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz środkami finansowymi i
rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym również za
zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług podczas ich realizacji.
7. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji
Projektu.
§ 3 Opis działań planowanych do realizacji
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie dostarczonych materiałów przez Zlecającego.
Wykonawca zrealizuje usługę Przeprowadzenie kampanii marketingowej (Zadanie nr …, Zadanie nr …), zgodnie
ze specyfikacją zawartą w punkcie 4 Zapytania ofertowego z dnia 28.11.2019.
2. Miejscem realizacji niniejszej umowy jest siedziba Zamawiającego. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach,
miejscem wykonywania umowy może być inne miejsce, w szczególności miejsce, w którym znajdują się dokumenty i
materiały niezbędne do wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z najlepszymi standardami, z zachowaniem należytej
staranności, zapewniając najwyższą możliwą jakość świadczonej usługi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym, w szczególności takich jak:
a) oznaczenie materiałów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
b) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań;
c) archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi,
dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i
bezpieczeństwo;
d) umożliwienie Zamawiającemu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym upoważnionym instytucjom
wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia ostatecznej materiałów reklamowych z Zamawiającym oraz do
uwzględnienia jego uwag, dotyczących kompletności wykonania przedmiotu zamówienia.
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6. Przygotowanie końcowej wersji materiałów reklamowych zostanie uzgodnione z Zamawiającym w ten sposób, że
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przygotowaną przez siebie wersję próbną/testową, do której Zamawiający ma
prawo zgłoszenia umotywowanych wniosków o dokonanie odpowiednich poprawek/uzupełnień (nie później niż w ciągu
7 dni od daty otrzymania wstępnej wersji przygotowanej przez Wykonawcę), a Zamawiający zobowiązany jest do ich
rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia w końcowej wersji nagrań do kursów.

§ 4 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia usługi
1. Termin rozpoczęcia usługi: od dnia następującego po zawarciu umowy, tj. …………….
2. Termin zakończenia usługi: ……………………….
3. Zamawiający dostarczy bezpłatnie Wykonawcy, w uzgodnionych przez Strony terminach i w sposób, który nie opóźni
wykonywania przedmiotu umowy, wszelkie posiadane przez niego materiały, informacje i dokumenty niezbędne do
wykonania niniejszej umowy.
4. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy bez zbędnej zwłoki wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do
wykonania niniejszej Umowy oraz zapewni Wykonawcy możliwość faktycznego wykonywania czynności
wdrożeniowych.
5. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania przedmiotu
umowy.
§ 5 Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
……………………………. zł netto (słownie: ………………………………………… 00/100 groszy), powiększone o kwotę
podatku VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych, nie mógł przewidzieć
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§ 6 Termin i sposób zapłaty wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury / rachunku, zawierającej termin płatności do siedziby
Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury / rachunku jest protokół wykonania usługi podpisany przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy, w terminie określonym
na fakturze / rachunku dostarczonej do ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Karola
Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Przy czym dopuszcza się przekazanie faktury/rachunku w wersji elektronicznej na
adres e-mail: robert.zaborski@gmail.com
4. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury / rachunku na rachunek bankowy
wskazany w fakturze / rachunku Wykonawcy.
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6. Za opóźnienie w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
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5. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury / rachunku , o której mowa w ust. 1
faktura / rachunek zostanie uznana za wystawioną nieprawidłowo i zostanie zwrócona Wykonawcy celem korekty, bez
obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres, w którym Wykonawca dostarczy wymagane
dokumenty wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze, wartość faktury / rachunku może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o
zapisy zamieszczone w § 7 umowy.
§ 7 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w
wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1,
b) za stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę – w
wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto za
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 10 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1.
3. Kary umowne, do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącane przez Zamawiającego z
faktur wystawionych przez Wykonawcę - na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po
złożeniu stosownego oświadczenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury / rachunku
dotyczącej realizacji tego zamówienia.
5. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymana pisemnego
wezwania Zamawiającego.
6. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej Zamawiającemu z tytułu kar
umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
7. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną
szkodę.
8. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym,
gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.
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1. Wszelkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego informacje, w których posiadanie Wykonawca wszedł
realizując Przedmiot Umowy, stanowią informacje poufne. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje, o
których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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§ 8 Poufność danych i informacji

2. Informacjami poufnymi są również dane osobowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące osób zatrudnianych przez
Zamawiającego, które są znane Wykonawcy lub do których Wykonawca ma dostęp w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy.
3. W czasie trwania niniejszej Umowy, a także po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się zachować informacje, o
których mowa w powyższych punktach w ścisłej tajemnicy, a w szczególności nie kopiować lub w jakikolwiek sposób
powielać tych informacji lub nie zezwalać osobom trzecim na kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem użycia zgodnego
z interesem Zamawiającego i niezbędnym w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie i użycie informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę i/lub osoby reprezentujące Wykonawcę
zobowiązań, określonych w ust. 1-3, Zamawiający może żądać odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych.
§ 9 Cesja wierzytelności
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy.
§ 10 Prawa autorskie

Strona

2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)
stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu
lub standardu;
b)
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
c)
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d)
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne
zmiany);
e)
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na
żądanie;
f)
rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w
sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie,
w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
g)
prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla
celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,
użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
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1. Wykonawca zapewnia, iż w ramach wynagrodzenia, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, przeniesie na
Zamawiającego - z chwilą odbioru utworów - autorskie prawa majątkowe do utworów

h)
zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie;
i)
prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw
handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi będzie oznaczony
lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług
oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
j)
prawo do rozporządzania utworami i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
3. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą dostarczenia utworu na
rzecz Zamawiającego. Dostarczenie utworu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego złożeniem pisemnego
oświadczenia o „otrzymaniu utworu”. Złożenie oświadczenia o „otrzymaniu utworu” nie wyłącza uprawnienia
Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź żądania dostarczenia nowej wersji utworu, w
przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez
Strony. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których utrwalono utwory składające się na
serwis.
4. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji
niż określone w pkt 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę
przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich
jak określone w niniejszej umowie. W przypadku uchybienia obowiązkowi zawarcia uzupełniającej umowy we
wskazanym wyżej terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary
umownej w kwocie 200 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni
5. W przypadku elementów utworu, w szczególności programów komputerowych, które są niezbędne do jego
prawidłowego funkcjonowania, a co do których Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie, Wykonawca udzieli
Zamawiającemu licencji – w takim zakresie, w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami do ww. utworów.
6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji
zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia uwzględnionego przez Wykonawcę w ofercie.
7. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad fizycznych i prawnych, służą mu
wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych
praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że
rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
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9. Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią korzystanie z utworu i
przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie innego utworu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej Umowie,
oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także uprawniony
do odstąpienia od Umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w
zdaniu poprzednim.
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8. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu lub utworów
będących jego elementami, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego
przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że
zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci
Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty
procesu i obsługi prawnej.

10. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. W szczególności Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności.
11. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innym
podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy utworu.
12. Jednocześnie Zamawiający udziela Wykonawcy na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji do korzystania z
utworu. Licencja jest ważna na terytorium RP/oraz za granicą. Licencja nie upoważnia do udzielania sublicencji ani
przenoszenia jej na osoby trzecie – postanowienie niniejsze nie dotyczy prawa udzielania nieodpłatnych sublicencji na
rzecz Partnerów. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w formie pisemnej w dowolnym czasie,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
13. Udzielenie licencji, o której mowa w pkt 12, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)
stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu
lub standardu,
b)
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
c)
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d)
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne
zmiany),
e)
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na
żądanie,
f)
rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
g)
nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób
przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
h)
prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez
ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla
celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu,
użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.
i)
zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich
opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
j)
prawo do wykorzystywania utworu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
k)
prawo do rozporządzania utworami i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
14. Skutek rozporządzający udzielenia licencji nastąpi z chwilą podpisania umowy przez obie Strony.

Strona
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15. Udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane
nieodpłatnie.

§ 11 Warunki odstąpienia od umowy
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w treści niniejszej umowy. Poza
przypadkami wymienionymi w paragrafach poprzedzających:
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,
- Wykonawca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, oraz nie stosuje się do decyzji
Zamawiającego,
- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,
b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce w zakresie
obowiązku zapłaty faktury ponad 14 dni i mimo dodatkowego wezwania do zapłaty nie ureguluje tego
zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia
uzasadniającego odstąpienie.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
zobowiązany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia od umowy,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób wykonanych usług.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 12 Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:
a) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;
b) zmiana terminu płatności. W przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od
niego niezależnych;
c) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z
PARP;
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e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też
ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
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d) zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 b-e okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego
akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13 Osoby wyznaczone do kontaktu
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Robert Zaborski, tel. +48 697 716 661, email: robert.zaborski@gmail.com
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: ……………… tel. ………………………,
e-mail ……………………………
3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej umowy i nie wymaga jej aneksowania.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

…………………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
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…………………………………………………...
Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych

Wykonawca:
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Zamawiający:

