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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 

 

Istotne Postanowienia Umowne 

 

Zawarta w dniu ..................................... w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Sportu 

i Turystyki NIP: 526-28-73-602, REGON: 140217142 z siedzibą przy ul. Senatorskiej 14, 00-082 

Warszawa, 

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej części umowy również każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów 

ww. ustawy. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie polegające na realizacji pracy 

badawczej pt.: „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych”, która obejmuje 

opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań, opracowanie wyników i opracowanie raportu 

końcowego z badań, przygotowanie prezentacji z wyników badań i sprawozdania z realizacji 

Zadania, zwane dalej „Zadaniem”. 

2. Szczegółowy zakres wykonania Zadania zawiera Karta Zadania, stanowiąca załącznik nr 3 do 

umowy. 

3. Strony upoważniają: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………. – …………………………….. w Departamencie 

Turystyki, do merytorycznej współpracy przy realizacji Zadania;  

2) ze strony Zamawiającego:……………….....– ………………………………….. Zadania w 

Departamencie Turystyki; 

3) ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………  – do merytorycznej 

współpracy przy realizacji Zadania. 
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§ 3 

 

Strony ustalają, że wykonanie Zadania nastąpi w terminie do dnia 31 października 2018 roku. 

 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

Zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach 

w realizacji Zadania, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji. 

3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania 

umowy. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zadania osobom trzecim, po wcześniejszym 

pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiającego. 

5. Za działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w ust. 4, Wykonawca odpowiada jak 

za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego do wykonywania zobowiązań 

określonych w umowie przez osoby zatrudnione w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego 

pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 4 i odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 

pkt 7. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z zachowaniem należytej staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się działać według poleceń, instrukcji lub rekomendacji otrzymanych od 

Zamawiającego w formie pisemnej, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie będą 

sprzeczne z prawem lub z najlepszą wiedzą Wykonawcy. 

3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie 

elektronicznej lub w innej formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na każde żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na 

temat postępu w wykonywaniu Zadania. 

 

§ 6 

W ramach realizacji umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych w § 7 umowy; 

2) dostarczania Wykonawcy, w ustalonym uprzednio terminie, zakresie i formie, informacji, danych, 

wytycznych, opracowań oraz materiałów, o które zwróci się Wykonawca - potrzebnych 

do wykonania prac lub mogących mieć wpływ na ich wykonanie; 

3) przeprowadzenia odbioru Zadania zgodnie z umową. 
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§ 7 

1. Tytułem prawidłowego wykonania Zadania Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości …………………….. zł netto (słownie: 

………………………………. złotych netto), powiększonego o należny podatek od towarów 

i usług wg obowiązujących stawek w wysokości ……………. zł, co łącznie stanowi kwotę 

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

zwane dalej „wynagrodzeniem ogółem”. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania, potwierdzonego protokołem odbioru, zostanie przekazane 

na podstawie faktury VAT wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę po zakończeniu Zadania. 

Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez Komisję Odbioru protokołu odbioru 

stwierdzającego brak wad w wykonaniu Zadania. 

3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy prowadzony przez 

………………………………………………………… w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Zamawiający akceptuje dostarczenie faktury 

w postaci elektronicznej (e-mail). 

4. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zadania, a także 

wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych w zakresie wymienionym w umowie. 

 

§ 8 

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania Zadania, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, w terminie 4 dni od dnia zakończenia Zadania, o którym 

mowa w § 3. 

2. W celu dokonania odbioru Zadania, Zamawiający powoła we własnym zakresie komisję odbioru 

(zwaną dalej „Komisją Odbioru”), która dokona odbioru Zadania w terminie 7 dni od dnia złożenia 

przez Wykonawcę sprawozdania z wykonania Zadania. 

3. Z odbioru Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez wszystkich członków 

Komisji Odbioru, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. 

4. Protokół odbioru zawiera: 

1) datę i miejsce odbioru Zadania; 

2) opis wykonanego Zadania wraz z oceną prawidłowości jego wykonania, o którym mowa w § 2 

ust. 2; 

3) oświadczenie Komisji Odbioru o istnieniu, albo o braku wad w wykonaniu Zadania; 

4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ogółem. 

 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji Zadania i zgłoszenia uwag, co do 

poprawności świadczonych usług i przeprowadzanych kontroli na każdym etapie realizacji Zadania.  

2. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu 

wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy. 
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3. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy stwierdzi, że świadczone usługi 

nie odpowiadają warunkom określonym w umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy 

uchybień, wykonania lub należytego wykonania umowy, wskazując uchybienia jakich dopuścił się 

Wykonawca oraz wyznaczając mu termin na ich usunięcie.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zapewnia, iż przysługiwać mu będą wyłączne, nieobciążone prawami osób trzecich - 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.), powstałych 

w związku z realizacją niniejszej umowy oraz oświadcza, że przenosi te prawa, w zakresie 

określonym w ust. 2 na Zamawiającego w dniu podpisania przez Komisję Odbioru protokołu 

odbioru stwierdzającego brak wad w wykonaniu Zadania, w ramach którego dany utwór powstał. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i języków obcych – na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką 

nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową oraz przy wykorzystaniu łączy internetowych; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworów - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w tym przez wykorzystanie łączy internetowych; 

4) wprowadzenie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych. 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, 

w zakresie określonym w ust. 2 oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania w tym 

zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przekazanych Zamawiającemu 

egzemplarzy, co nastąpi na mocy niniejszej umowy z chwilą ich wydania Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia Zamawiającemu odszkodowania i zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności w sytuacji zaistnienia strat, szkód, roszczeń lub kosztów 

wynikających z powództwa wytoczonego przeciw Zamawiającemu, którego przedmiotem jest 

rzeczywiste lub domniemane naruszenie praw osób trzecich w wyniku praw autorskich 

przeniesionych na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedmiotowe postanowienie 

będzie obowiązywało w czasie trwania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu z jakichkolwiek przyczyn. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wszystkich wynikach Zadania, o którym mowa 

w § 2 ust. 1, informacji, że Zadanie zostało wykonane na zlecenie i ze środków budżetowych 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach Zadania, 

publikacjach informacyjnych i materiałach promocyjnych, poprzez media, jak również stosownie 

do charakteru Zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną 

informację kierowaną do odbiorców, o fakcie realizacji Zadania na zlecenie i ze środków 

budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

§ 12 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy 

w formie kar umownych. 

2. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem; 

2) zwłoki w realizacji Zadania, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ogółem, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia zakończenia Zadania, o którym mowa w § 3; 

3) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uzasadnione uwagi do wykonanego Zadania w trybie 

i terminie przewidzianym umową, zaś Wykonawca nie wprowadzi niezbędnych poprawek, 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, w terminie przez niego określonym, w wysokości i na 

zasadach określonych w pkt. 2; 

4) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał zobowiązania określone w umowie za 

pomocą osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego i bez jego 

zgody w wysokości 3% wynagrodzenia ogółem; 

5) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, 

a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, dotyczących Zadania, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem; 

6) innego niż powyżej nienależytego wykonania Zadania, każdorazowo w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia ogółem. 

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

4. Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub pokrywane bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, 

w zależności od wyboru Zamawiającego. Na naliczone kary zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części ze skutkiem natychmiastowym, 

bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, 

w terminie 5 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, w terminie 5 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość 

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
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3) Wykonawca przystąpił do likwidacji działalności, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, w terminie 5 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 

wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i zmienia sposób realizacji umowy, 

mimo wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji umowy i usunięcia uchybień 

w terminie określonym w wezwaniu - w terminie 5 dni od pisemnego wezwania i poinformowania 

Wykonawcy o nieprawidłowościach; 

5) wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne bądź naprawcze – w terminie 5 

dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od niniejszej umowy z tych przyczyn; 

6) Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy – w terminie 5 dni od dnia, kiedy Zamawiający 

powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

7) Wykonawca wykonuje lub wykonał zobowiązania określone w umowie za pomocą osoby/osób 

zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego i bez jego zgody, w terminie 5 

dni od dnia kiedy Zamawiający dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy z tej 

przyczyny. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 

lub jej rozwiązania na innej podstawie: 

1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał 

opis wykonanych prac do dnia rozwiązania umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod 

względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 

2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 

zakresu prac wykonanych przez niego zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego 

do dnia rozwiązania umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie 

gospodarcze i może być wykorzystana ze względu na cel umowy; 

3) w dniu rozwiązania umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 

do utworów powstałych do dnia rozwiązania umowy chyba, że Zamawiający uzna i oświadczy, 

iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia; 

4) odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 

zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.  

 

§ 14 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności, z wyjątkiem zmiany osób, 

o których mowa w § 2 ust. 3. 

§ 15 

 

Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki: 

1)  załącznik nr 1 – kopia upoważnienia nr ……………………………………………………………; 

2) załącznik nr 2 – odpis ……………………………………………………………………………….; 

3)  załącznik nr 3 – Karta Zadania; 

4)  załącznik nr 4 – Wzór „Sprawozdanie” z wykonania Zadania; 

5)  załącznik nr 5 – Wzór „Protokół odbioru”. 
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