Zapytanie ofertowe nr ZO/4/2021/POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18
Załącznik nr 3 - Istotne warunki umowy
Przedmiot i forma umowy
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie zapytania: „Usługi doradcze w zakresie
wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Opracowanie elementów komunikacji
marketingowej dla nowych produktów (nowa marka).”, na warunkach wynikających z oferty

złożonej w odpowiedzi na Zapytanie oraz na warunkach określonych w Zzapytaniu i załącznikach
do niego.
2.

Umowa pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą
starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, a także do
składania każdorazowo na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, raportów i sprawozdań
w związku z wykonywaniem umowy.

4.

Zamawiający może udzielać wykonawcy wskazówek dotyczących należytego wykonania
przedmiotu umowy, które będą wiążące dla wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyraźnie nie
zastrzegł odrębnie. W przypadku otrzymania takich wskazówek, wykonawca zobowiązany jest w
terminie 3 dni roboczych powiadomić Zamawiającego o zagrożeniach dla prawidłowego
realizacji przedmiotu umowy wynikających z zastosowania się wykonawcy do wskazówek
Zamawiającego pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tę okoliczność w przyszłości.

5.

Wykonawca w stosunku do Zamawiającego wykonuje usługi, czynności i działania objęte
przedmiotem umowy we własnym imieniu i na własne ryzyko oraz ponosi względem
Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu ich wykonania.

Okres obowiązywania umowy
1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym wraz
z załącznikami: w terminie 50 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy
1.

Z tytułu wykonania umowy, Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z treścią
formularza ofertowego wykonawcy, która oferta została wybrana przez Zamawiającego.

2.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.

3.

Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłowym
wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym koszt wszelkich danin publicznych a także
obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, których
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płatnikiem jest Zamawiający oraz podatek VAT – jeśli dotyczy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi.
4.

Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w terminie 21 dni na podstawie prawidłowo
sporządzonego i doręczonego Zamawiającemu rachunku/faktury na rachunek bankowy
wykonawcy.

5.

Warunkiem wystawienia rachunku/faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy jest wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, stwierdzonego
protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.

Prawa autorskie
1.

W ramach wykonania umowy może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takim przypadku w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników
prac powstałych w związku z wykonaniem umowy.

2.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą zapłaty
wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, w tym
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności:
a. korzystanie z utworów sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby
analiz, zestawień i porównań,
b. utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),
c. digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera,
d. sporządzenie wydruku komputerowego,
e. zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej, wprowadzenie do obrotu,
f.

nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w
pamięci RAM,

g. zamieszczenie utworów na stronie internetowej Zamawiającego,
h. wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz
szkoleniach,
i.

wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

j.

prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację,
tłumaczenie na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do
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dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza
jej granicami.
3.

W ramach wynagrodzenia wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw
zależnych oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac
powstałych w związku z wykonaniem umowy.

4.

W ramach wynagrodzenia Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których zostały
utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem umowy.

5.

Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania utworów powstałych w związku
z wykonaniem umowy oraz ich opracowania, bez oznaczania ich autorstwa.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu, a
w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o prawie autorskim, w związku z
wykonywaniem umowy.

7.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

8.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, wykonawca zobowiązany jest do
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w procesie.

9.

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów
wytworzonych w trakcie realizacji Umowy i w ramach wynagrodzenia zezwala Zamawiającemu
na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela
Zamawiającemu praw zależnych oraz oświadcza, że nie będzie korzystał z osobistych praw
majątkowych.

Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy na warunkach wskazanych
w Zapytaniu.
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