
  

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NR /ZZP-      /18 

 

Zawarta w dniu ………………….. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Narodowym Centrum Krwi z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 1,  

00-080 Warszawa, NIP 525 237 81 08, REGON: 140738473, reprezentowanym przez:  

 

……………………………………………………………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a 

 

…………………………………………….. z siedzibą w ………………………, 

………………………, ul. ………………………., NIP …………………., REGON 

………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego Nr ZZP-…./18 z dnia ……………… 2018 r. na podstawie ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwana 

dalej „ustawą P .z . p” ,  

 

 

 

 

 

 



zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

polegającej na: 

1) administrowaniu, prowadzeniu i obsłudze uruchomionych: 

a) serwisu internetowego, stanowiącego oficjalną stronę WWW kampanii społecznej 

„Twoja krew, moje życie”,  

b) aplikacji internetowej „Trasa Czerwonej Nitki”,  

c) aplikacji internetowej (na Facebooku) „Łączy nas czerwona nitka”,  

d) konta na portalu społecznościowym facebook, 

2) przeprowadzeniu kampanii reklamowej w Internecie promującej honorowe krwiodawstwo 

na warunkach i zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) prowadzenia działań Low Activities (np. pisanie postów, wykonywanie zdjęć, grafik, 

filmów, pytań, opinii, etc.) i Hight Activities (np. konkursy dla użytkowników, prośby o 

umieszczenie zdjęć, tekstu, ankiet, działań wymagających interakcji od użytkowników) na 

profilu kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” na portalu społecznościowym 

facebook, 

2) prowadzenia kampanii i działań reklamowych na facebooku (w tym social ads – reklama 

tworzona pod kątem portali społecznościowych) oraz w internecie (z wykorzystaniem 

reklamy bannerowej),  

3) dobrania najlepszych metod prowadzenia kampanii reklamowej na portalu 

społecznościowym facebook, 

4) utworzenie i uruchomienie na portalu www.twojakrew.pl w zakładce: Przyłącz się! – Dla 

firm, formularza dla pracodawcy, 

5) uzyskania docelowego zasięgu na facebooku: 85 000 polubień profilu na koniec roku, 

6) składania comiesięcznych raportów podsumowujących wykonanie przedmiotu umowy w 

danym miesiącu zawierających, m.in: rekomendacje na kolejne działania, stosownie do 

wyników z uwzględnieniem zasięgu postów, zaangażowania – liczba osób oraz procent 

zaangażowanych fanów (polubienia, komentarze i udostępnienia). 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie i personel, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w § 1, 

2) zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ, a w 

szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia) dotyczącymi zakresu prac objętych niniejszą 

umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ oraz złożonej Ofercie, przy czym SIWZ oraz Oferta stanowią 

załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, 

3) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, 

zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 

http://www.twojakrew.pl/


§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację 

techniczną, kody źródłowe oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy loginy, hasła, itp., 

które Wykonawca zwróci Zamawiającemu po zakończeniu umowy, najpóźniej do dnia 10 stycznia 

2019 r.   

2. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 

graficzny formularza dla pracodawców, zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.  

3. Formularz dla pracodawców zostanie zamieszczony na stronie internetowej WWW kampanii 

społecznej „Twoja krew, moje życie” w ciągu 3 dni od akceptacji Zamawiającego.  

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………), plus podatek VAT w kwocie 

………………… zł (słownie …………………..), tj. w łącznej wysokości …………………….. 

zł (słownie: ………..).  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy oraz jego zysk i 

wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, 

przy czym strony przyjmują – dla potrzeb ewentualnego sporu sądowego - iż wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o 

którym mowa w ust. 1),  stanowi 10 % ogólnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 

1.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w ……….. miesięcznych ratach w 

wysokości …………….. zł brutto (słownie: …………..), raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym usługa była wykonywana, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, do której dołączony zostanie raport z realizacji przedmiotu umowy w 

miesiącu, za który wystawiona została faktura, przy czym wynagrodzenie za grudzień zostanie 

uregulowane wraz z należną ratą za listopad. Raport za grudzień powinien zawierać planowane do 

wykonania działania, do czasu zakończenia umowy. Fakturę VAT Wykonawca wystawi i doręczy 

do Zamawiającego najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym usługa była 

wykonywana.  

7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT. 

8. Za dzień zapłaty faktury poczytuje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia zapłaty w jego 

banku. 

9. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na osoby trzecie roszczeń wynikających                    

z zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy, bez jego uprzedniej zgody 

wyrażonej na piśmie, ani do ustanawiania na nich zastawów bez pisemnej zgody Zamawiającego. 



§ 5 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu 

podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie …………. w 

wysokości 5% ceny całkowitej oferty (łącznej wartości przedmiotu umowy) określonej w § 4 

ust. 1.  

2. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia 

przyjmuje się dzień wygaśnięcia gwarancji.   

§ 6 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania 

umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie okresu gwarancyjnego wadliwości, która nie powstała 

na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Wykonawcy, Zamawiający pisemnie zawiadomi 

o tym fakcie Wykonawcę (za pośrednictwem poczty elektronicznej albo faxu), który zobowiązany 

jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie 

to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Czas reakcji na 

zgłoszenie awarii (błędów) wynosi jeden dzień roboczy (24 godziny). 

2. Usterkę uważa się za usuniętą, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego  

w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. 

3. Zleceniodawca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie wskazanym w ust. 1, to Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, z dniem przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń, przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa          

w § 4 ust. 1, przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych            

w ramach realizacji umowy (m.in. zdjęcia, filmy, materiały graficzne) łącznie z późniejszymi 

modyfikacjami, gwarantujących możliwość wykorzystania utworów powstałych w wyniku 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający staje się wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania utworami,  

o których mowa w ust. 1, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach 

eksploatacji, obejmujące w szczególności publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie, trwałe  

i czasowe zwielokrotnianie wszelkich utworów powstałych w ramach realizacji umowy 

jakimikolwiek środkami  i w jakiejkolwiek formie oraz tłumaczenie, przystosowywanie.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, i w tym zakresie zwalnia go z 

wszelkiej odpowiedzialności, za wszelkie wady prawne stworzonych materiałów, a w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 



intelektualnej, w tym w razie naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem umowy. 

 

§ 8 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31 grudnia 2018 roku.  

2. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy najpóźniej w terminie …. dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

 

§ 9 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za nieprzystąpienie do realizacji umowy w terminie, o którym mowa w § 8 

ust. 2, za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

lub w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

2. W wypadku, gdy Wykonawca w danym miesiącu nie wykona lub nienależycie wykona umowę 

w inny sposób niż wskazany w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 30 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 3. Ponadto Wykonawcy, w przypadku niewykonania umowy, nie będzie przysługiwać 

wynagrodzenie za miesiąc, w którym umowa nie została przez niego wykonana albo nie była 

wykonywana.   

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych.  

 

       § 9 

                      ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach i 

terminach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli: 

a) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymuje terminów 

wynikających z umowy i zwłoka jest dłuższa niż 30 dni – z upływem 30 dniowego 

terminu, 

b)  Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w sposób różniący się  od opisanego           

w umowie i pomimo upomnień nie usunął nieprawidłowości - w terminie 7 dni           

od bezskutecznego upływu terminu na usunięcie usterek,  

c) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 



2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni – z upływem 

tego terminu, 

b) Zamawiający, odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub bez uzasadnionej 

przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru – z upływem 7 dni od upływu 

terminu odbioru albo terminu podpisania protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie  

obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od 

umowy oraz sporządzi z udziałem Zamawiającego protokół prac wykonanych do czasu 

odstąpienia, który stanowił będzie podstawę rozliczenia. Odstąpienie od umowy następuje ze 

skutkiem ex nunc. 

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji 

i rękojmi w odniesieniu do prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.  

 

§ 10 

                                              DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej 

konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 

140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.: 

1) zmiana warunków i terminów realizacji przedmiotu zamówienia ponad termin 

określony w § 4 ust. 1 - zmiana ta jest możliwa, w przypadku: 

a) zaistnienia negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na możliwość 

realizacji umowy w zakreślonym terminie;  

b) nieprzekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 7, w 

terminie  umożliwiającym Wykonawcy realizację umowy w zakreślonych 

terminach,  

c) przedłużania się, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,  procedur 

związanych z zawarciem umowy oraz pod warunkiem uzyskania przez 

Zamawiającego zgody na wydatkowanie środków ponad termin; 

2) zmiana terminu na przedłożenie Zamawiającemu dokumentów stanowiących 

podstawę do dokonania zapłaty tj. faktury VAT i podpisanego oryginału protokołu 

odbioru - zmiana  

ta jest możliwa w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych 

umożliwiających dokonanie zapłaty po określonym terminie wykonania usługi ; 

3) zmiany warunków i terminów płatności - zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w 

prawie właściwym dla podatków, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu 

zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian, jakie będą miały miejsce będzie 

skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu 

zamówienia; 



4) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana 

wynikająca  

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji 

uniwersalnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 

ustawy P.z.p., w przypadku: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

Umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Zamawiającego i/lub 

Wykonawcy, skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy; 

2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siła wyższą”), grożących 

rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. Zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Załącznik nr 2, oferta wraz z załącznikami. 

3) Załącznik nr 3, wzór protokołu odbioru. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny oraz ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Upoważnionymi pracownikami Stron do bieżących kontaktów w kwestiach związanych z 

wykonaniem niniejszej Umowy oraz do podpisania Odbioru są: 

1) ze strony Zamawiającego- …………….......... 

2) ze strony Wykonawcy - …………………….. 

3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej Umowy i 

nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

  ………………….…….       ….…………………… 

      ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 



Załącznik nr 3 do Umowy nr   /ZZP-…../18 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Potwierdzenie zaakceptowania wykonania usługi 

 

 

Strony umowy nr .............................. , zawartej w dniu ……………… w Warszawie na podstawie art. 

39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie stwierdzają, że 

przedmiot niniejszej umowy został wykonany należycie i terminowo, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia Nr ..........................................  i ofertą Wykonawcy z dnia 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

…..…………………..     ..……………………. 

  ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 

   /podpis, pieczątka imienna i firmowa/        /podpis, pieczątka imienna i firmowa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


