
 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI, pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi 
cudzoziemców w DUW we Wrocławiu”, dofinansowany w ramach Programu Krajowego Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji 

UMOWA 

zawarta w dniu ………………….. 2018 r. we Wrocławiu 

pomiędzy: 

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-153 Wrocław, posiadającym NIP: 8961003245, REGON: 000514377, 

reprezentowanym przez: 

- Mirosława Ziajkę - Dyrektora Generalnego,  

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie dwóch spotów promocyjnych dla 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: 90 – sekundowego spotu promocyjnego 

oraz 30 – sekundowego spotu zawierającego elementy pierwszego – poszerzonego o ujęcia 

zakończonej inwestycji. Tematem spotów będzie przebieg prac budowlanych oraz finalny efekt 

przebudowy dziedzińca środkowego (ATRIUM) w budynku DUW we Wrocławiu przy  

pl. Powstańców Warszawy 1 wraz z komentarzem Wojewody Dolnośląskiego. 

2. Wykonawca w ciągu siedmiu dni roboczych od zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

proponowany scenariusz spotów. Scenariusz zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego lub 

zostaną zaproponowane modyfikacje scenariusza, w ciągu pięciu dni roboczych od daty 

otrzymania propozycji. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu kolejnych siedmiu dni roboczych 

do wprowadzenia do scenariusza uwag Zamawiającego i uzyskania akceptacji Zamawiającego 

ostatecznej wersji scenariusza. 

3. Pierwsze i ostatnie kadry spotów muszą zawierać logotypy oraz informacje o współfinansowaniu 

projektu ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, których wzory 

w wersji elektronicznej Zamawiający udostępni Wykonawcy. 
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4. Wykonawca gwarantuje, że w wyniku realizacji postanowień umowy nie dojdzie do naruszenia 

dóbr osobistych, praw autorskich, praw zależnych, praw pokrewnych, praw do wizerunku, ani 

żadnych innych praw osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń 

osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

5. Wszystkie materiały wykonane w ramach zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu wraz 

z majątkowymi prawami autorskimi bez ograniczeń terytorialnych. Wykonawca zapewni 

przekazanie praw autorskich i pokrewnych do całości materiału promocyjnego na wszystkie pola 

eksploatacji, w szczególności:  

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na 

jakimkolwiek nośniku, 

b) wprowadzania do komputera i do sieci komputerowej, 

c) publicznego udostępniania materiału, 

d) publicznego odtwarzania, 

e) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii.  

6. Spoty i nośniki, które zostaną przekazane Zamawiającemu, muszą spełniać standardy określone 

przez telewizję publiczną i telewizje prywatne, co pozwoli na emisję spotów w ramach bloków 

reklamowych, a także muszą być dostosowane technicznie do emisji w internecie. Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu spoty na płycie DVD w rozdzielczości 

full HD.  

7. Przedmiot umowy opisany jest także w zapytaniu ofertowym Zamawiającego i ofercie 

Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, tj. dostarczenia spotów:  

1) 90-sekundowego – do dnia 5 października 2018 roku, 

2) 30-sekundowego – do dnia 30 listopada 2018 roku,  

natomiast okres realizacji umowy i tworzenia nagrania z przebiegu prac, o których mowa  

w § 1 ust. 1, trwał będzie od maja do listopada 2018 r. 

2. Data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przed upływem terminu, o którym mowa 

w ust. 1, potwierdza termin wykonania przedmiotu umowy i oznacza początek okresu gwarancji 

dla każdego spotu odrębnie. 

3. Miejscem odbioru przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

4. Osobami upoważnionymi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy są ze strony: 

Zamawiającego: ……………………….., nr tel. …………….., e-mail: 

Wykonawcy: ……………………….., nr tel. …………….., e-mail: 
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§3 

1. Tytułem realizacji niniejszej umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: 

- netto: ……………………  zł (słownie: …………………………………….. złotych 00/100), 

- brutto z podatkiem VAT: …………………..  zł (słownie: ……….................złotych 00/100),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany 

w fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy liczonej od daty podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w okresie gwarancji, usunie zgłoszoną przez Zamawiającego wadę  

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. W przypadku nie 

wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający może dokonać tych 

czynności we własnym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę.  

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o wadzie oraz czasie jej 

wystąpienia.  

7. Niezależnie od gwarancji Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykorzystania uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady. 

8. W ramach rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu 

umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień 

umowy i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

9. Do zapisów dotyczących gwarancji jakości i/lub rękojmi nie objętych zapisami niniejszej umowy, 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego. 

 

§ 5 

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zapłatę kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe lub niekompletne wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 
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b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, określonego w warunkach 

gwarancji, 

c) za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z należności wynikającej z faktury wystawionej do zapłaty 

przez Wykonawcę. 

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

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz.880). 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku braku polubownego załatwienia, mogą 

poddać je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 


