
                                                                                                               

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NR … wzór 

 

zawarta w dniu ………………………… w Warszawie, 

na podstawie ……………………….. 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 15, 

NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Jakubiaka , na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 marca 2018 r., znak: 

BGP.013.94.2018.MK, które stanowi załącznik nr ….. do niniejszej Umowy, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego : 

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

przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................,  ……… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, 

przy czym aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 

stanowi załącznik nr ….. do niniejszej Umowy, reprezentowaną przez  

................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą: 

Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 

.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

.......................................,  adres wykonywania działalności gospodarczej: 

……………………….……………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: 

………………….., przy czym aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi załącznik nr …… do niniejszej 

Umowy zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,  
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* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadz ąca działalno ści gospodarczej : 

Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), 

przy ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria 

…………, wydanym przez ………………., dnia …………….., PESEL: ......................., 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

 

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna : 

Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 

..........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

........................................................, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: 

………………….., przy czym aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi załącznik nr ….. do niniejszej 

Umowy  

 

Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 

.........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

......................................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: 

………………….., przy czym aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi załącznik nr ….. do niniejszej 

Umowy  

 

(…) 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

………………, na podstawie umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: 

……………...., reprezentowaną przez ……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanych dalej „Stronami”. 

 

Reprezentanci stron oświadczają, że ich pełnomocnictwa nie wygasły ani nie zostały 

odwołane albo ograniczone. 

 

Na podstawie:  
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1) Zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów  realizowanego w ramach 

Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych  finansowanego z części 

46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy Polityki 

Zdrowotnej, 

2) Uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania 

Chorób Nowotworowych” 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZP-…/18 z dnia ………….. r. na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”,  

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i publikacja  tekstów prasowych o charakterze 

artykułów sponsorowanych w następujących mediach: 

a. dziennikach lub tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim, 

b. agencjach prasowych opracowujących depesze nt. zdrowia dla innych redakcji, 

c. dziennikach lub tygodnikach o zasięgu lokalnym, 

d. czasopismach skierowanych do lekarzy, zwłaszcza lekarzy POZ, 

e. portalach internetowych zawierających treści związane z ochroną zdrowia i 

zdrowym stylem życia,  

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2  do umowy.  

2. Publikacja każdego tekstu prasowego, stanowi odrębną część przedmiotu umowy, 

o którym mowa w ust. 1.  

3. Umowa realizowana będzie przez ………….miesięcy od dnia jej zawarcia, najpóźniej do 

dnia 30 listopada 2018 r. 
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§ 2. 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy dzień publikacji tekstu prasowego na minimum 20 dni 

przed ich publikacją w prasie.  

2. Na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy Strony sporządzą protokół odbioru, 

którego wzór stanowi  załącznik nr 3 do niniejszej  umowy.  

3. Wykonawca bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu jedno papierowe wydanie każdego 

czasopisma, w którym opublikowany zostanie tekst prasowy w terminie do 14 dni od daty 

jego publikacji lub plik z zapisem tekstu opublikowanego na portalu lub z zapisem 

depeszy udostępnionej innym mediom.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru danej części przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po jego przedłożeniu przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.  

5. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru ostatniej części przedmiotu umowy, tj. po opublikowaniu ostatniego tekstu 

prasowego.  

6. Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zamówienia może nie zostać zrealizowany w 

całości.  

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie maksymalnie  

w kwocie ..................................... zł (słownie: ...................................................) brutto,  

za należycie i terminowo zrealizowany przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

za realizację poszczególnych części.  

2. Wynagrodzenie za należyte i terminowe wykonanie danej części przedmiotu umowy 

wynosiło będzie odpowiednio:  

Wynagrodzenie za jeden 
tekst prasowy w 
dziennikach lub tygodnikach 
o zasięgu ogólnopolskim 

………………………… zł (słownie: ........................…) brutto 

Wynagrodzenie za tekst 
prasowy w agencjach 
prasowych opracowujących 
depesze nt. zdrowia dla 
innych redakcji 

………………………… zł (słownie: ........................…) brutto 
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Wynagrodzenie za jeden 
tekst prasowy w 
dziennikach lub tygodnikach 
o zasięgu lokalnym 

………………………… zł (słownie: ........................…) brutto 

Wynagrodzenie za jeden 
tekst prasowy w 
czasopismach 
skierowanych do lekarzy, 
zwłaszcza lekarzy POZ 

………………………… zł (słownie: ........................…) brutto 

Wynagrodzenie za jeden 
tekst prasowy w portalach 
internetowych 
zawierających treści 
związane z ochroną zdrowia 
i zdrowym stylem życia 

………………………… zł (słownie: ........................…) brutto 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty i należności 

Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu umowy określonym w § 1 ust. 1, w 

tym obejmuje również wynagrodzenie z tytułu udzielenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawa do korzystania z utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm) – 

powstałych w związku z realizacją Umowy w zakresie i na warunkach opisanych w § 6 i 

7. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej, 

pod rygorem nieważności.  

§ 4. 

1. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie danej części przedmiotu 

umowy będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru danej części przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 

VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT oraz wszelkiej korespondencji 

związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy jest: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Prasy i 

Promocji, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15.  

5. Adresem Wykonawcy dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej  

z wykonywaniem przedmiotu umowy jest …………………………………….................. . 
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6. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie 

poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka 

korespondencja związana z przedmiotem umowy nadana na adres dotychczasowy znany 

Zamawiającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

7. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

§ 5. 

1. W imieniu Zamawiającego zadania wynikające z niniejszej umowy wykonywał będzie 

Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia,  

z którym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać. 

2. W imieniu Zamawiającego osobą/ami upoważnioną/mi do kontaktów w sprawach 

realizacji niniejszej umowy oraz kontroli jej przebiegu jest/są:....................................... 

(e-mail:.......................@mz.gov.pl; tel. ....................................). 

3. W imieniu Wykonawcy przedstawicielem/ami upoważnionym/i do kontaktów w sprawach 

realizacji niniejszej umowy oraz kontroli jej przebiegu jest/są: ……………………………… 

...................(tel. ........................................... e-mail: ……...………..…………….....). 

4. Zmiana danych osób upoważnionych w niniejszej umowie do kontaktów nie stanowi 

zmiany treści umowy. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie 

danych teleadresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając 

niezwłocznie o tym drugą Stronę.   

5. Jako podstawową formę kontaktu, Strony ustalają korespondencję prowadzoną drogą 

elektroniczną, pisemną oraz kontakt telefoniczny przy użyciu danych teleadresowych,  

o których mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji w formie pisemnej na każde 

żądanie Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji w 

zakresie koniecznym do realizacji umowy oraz że korzystanie przez Zamawiającego z 

utworów powstałych w związku z realizacją Umowy nie narusza praw autorskich osób 

trzecich.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych z wszystkimi osobami, które wnoszą wkład twórczy przy 

realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów 

ustawy, o której mowa w ust. 2. 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 poniesionych z tego tytułu kosztów  

i utraconych korzyści. 

§ 7. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone co do czasu i miejsca 

korzystanie z utworów powstałych w związku z realizacją umowy na następujących  polach 

eksploatacji: 

1) wykorzystywanie nośników umożliwiających korzystanie z utworów przy użyciu zapisu 

magnetycznego, techniki cyfrowej oraz sieci Internet; 

2) rozporządzanie utworami poprzez publiczne wystawianie, prezentacje, wyświetlenie, 

nadawanie, udostępnienie, odtworzenie oraz emitowanie i reemitowanie utworów 

na wszelkich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania w sieci 

teleinformatycznej oraz w sieci Internet, a także w prasie; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera w celu przechowywania i archiwizowania; 

4) wykorzystywania całości lub części utworów w materiałach wydawniczych, broszurach, 

ulotkach oraz w innych materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonywanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, a także niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań z niej wynikających. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru danej części 

przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 - w wysokości  

5% wynagrodzenia z tytułu publikacji danego tekstu prasowego, o którym mowa  

w § 3 ust. 2; 
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2) w przypadku publikacji tekstu prasowego z błędami edytorskimi, gramatycznymi, 

ortograficznymi lub interpunkcyjnymi - w wysokości 0,25% wynagrodzenia z tytułu 

publikacji danego tekstu prasowego, o którym mowa w § 3 ust. 2  

za każdy taki błąd;  

3) w przypadku nieopublikowania tekstu prasowego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 1 – w wysokości 20% wynagrodzenia  

z tytułu publikacji danego tekstu prasowego, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

4) w przypadku opublikowania tekstu prasowego na innej stronie, niż jest wskazana  

w ofercie – w wysokości 20% wynagrodzenia z tytułu publikacji danego tekstu 

prasowego, o którym mowa   w § 3 ust. 2; 

5) w przypadku innego niż określone w pkt 1-4, niezgodnego z niniejszą umową lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia  

z tytułu publikacji danego tekstu prasowego, o którym mowa w § 3 ust. 2,  

za każdy przypadek niezgodnego z umową lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy; przez niezgodne z umową lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

rozumie się w szczególności publikację tekstu prasowego w niepełnym nakładzie 

dziennika, publikację tekstu prasowego niezgodnego z projektem zatwierdzonym 

przez Zamawiającego, publikację tekstu prasowego w sposób powodujący,  

że litery są niewyraźne, nieczytelne lub druk jest niskiej jakości (zagięcia, plamy, 

cienie na wydruku, zniekształcone lub pokrzywione wydruki);  

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1. 

3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, podlegają sumowaniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone kary umowne na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 2 ust. 1, z wyłączeniem § 8 ust. 2 pkt 6. 

§ 9. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że opublikowany tekst prasowy zawiera 

błędy polegające na tym, że m. in. litery są niewyraźne, rozmazane, druk jest niskiej jakości 

(zagięcia, plamy, cienie na wydruku, zniekształcone lub pokrzywione wydruki) lub są zawarte 
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błędy literowe, Wykonawca na pisemne żądanie wniesione przez Zamawiającego 

zobowiązuje się do powtórnej publikacji tekstu prasowego wolnego od wad  

w terminie do 7 dni od dnia wniesienia tego żądania, w takim samym nakładzie,  

z zachowaniem wymagań określonych w Umowie oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, bez prawa do osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.  

§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu  

na jej wykonanie w przypadku:  

1) gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu danej części przedmiotu umowy w taki 

sposób, że czyni to zasadnym przypuszczenie, że nie zostanie ona wykonana  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1; 

2) gdy Wykonawca nie wykonał którejkolwiek z części przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1; 

3) gdy Wykonawca nie uwzględni dwukrotnie tych samych uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego do projektów tekstów prasowych, o których mowa w punkcie VI 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

4) gdy Wykonawca powierzy wykonanie prac wynikających z realizacji przedmiotu 

umowy innym osobom niż wskazanym w ofercie Wykonawcy bez uzyskania 

uprzedniej  pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy jedynie za wykonaną część świadczenia, chyba że wykonanie częściowe 

umowy nie miałoby dla Zamawiającego znaczenia ze względu na właściwości 

zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy.   

§ 11. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: 

1) terminu publikacji każdego z tekstu prasowego w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a które uniemożliwiają publikację w terminie wynikającym z umowy, w tym  

w szczególności okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których 
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przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację 

którejkolwiek ze Stron; 

b) wystąpienia innych okoliczności, mających źródło w zobowiązaniach wynikających  

z wdrażania funduszy europejskich, które powodują, że publikacja w terminie 

wynikającym z umowy byłaby nieadekwatna do potrzeb Zamawiającego; 

c) wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają Wykonawcy 

wykonanie umowy w terminie wynikającym z umowy;  

-  odpowiednio do zaistniałych okoliczności lub opóźnień po stronie Zamawiającego; 

2) wynagrodzenia - w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, odpowiednio  

do wprowadzonej zmiany. W razie zmiany, po dniu zawarcia umowy, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

publicznego przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec 

zmianie odpowiednio do wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest 

przed wystawieniem faktury udokumentować wpływ tych zmian na koszty wykonania 

zamówienia oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości 

wynagrodzenia. 

2. Za pisemną zgodą Zamawiającego, zmianie może ulec termin publikacji tekstu 

prasowego (w szczególności data, dzień tygodnia itp.) w przypadku, gdy w nowo 

zaproponowanym terminie publikacji tekstu prasowego, nakład będzie większy, niż w 

terminie uzgodnionym wcześniej. Zmiana terminu publikacji tekstu prasowego, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 12. 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, 

prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić 

się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, 

poddostawców i podwykonawców. 
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3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  

z tytułu naruszenia przez niego praw związanych z realizacją Umowy.  

§ 13. 

W przypadku, gdy Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzeń na rzecz podwykonawców  

w ramach przedmiotowej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania 

wypłaty wynagrodzenia z tytułu wszystkich niewykonanych części umowy na rzecz 

Wykonawcy do chwili uregulowania przez niego wynagrodzenia wobec podwykonawców.  

 

 § 14. 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 

mających wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na 

zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 15. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym. 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1025), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

§ 17. 

Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18. 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

 

§ 19. 

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 
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Zamawiaj ący                                                                         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

2. Oferta Wykonawcy 

3. Protokół odbioru części przedmiotu umowy  

4. Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej umowę ze strony Wykonawcy 

5. Pełnomocnictwo z dnia 27 marca 2018 r. znak: BGP.013.94.2018.MK 

6. Wydruk z KRS (lub innego rejestru) – w zależności od Wykonawcy 

 

 


