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Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 

UMOWA KPIM/…../2020 

 

 

W dniu: .............. roku w Toruniu, 

 

pomiędzy:  

 

Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 

87-100 Toruń, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000331628, NIP 9562252941, REGON 340600685,  

zwanymi dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Pana Aleksandra Józefa Szczęsnego – Prezesa Zarządu 

Pana …………………………………………………… 

 

a 

 

........................., zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez: 

................................... 

 

zwani każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania Kampanii informacyjno-edukacyjnej mającej na 

celu promowanie nowego budynku H (510) przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, jako 

modelowej realizacji inwestycji wspieranej przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz informującej 

mieszkańców regionu o funkcjach tego budynku i świadczonych w nim usługach medycznych, 

polegającej na opracowaniu i wydruku broszury/książeczki informacyjnej oraz jej insertu do prasy 

ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [dalej: Przedmiot umowy] zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy [Oferta] stanowiącymi 

odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy [Umowa] z uwzględnieniem zapisów niniejszej 

Umowy i jej celu, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu umowy oraz do zapłaty 

umówionej ceny [Wynagrodzenia]. 

2. Przedmiot umowy w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. 

3. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, która 

będzie polegała na opracowaniu i wydruku broszury informacyjnej oraz jej insertu do prasy ukazującej 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

4. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy opisany został w Zapytaniu ofertowym stanowiącym 

integralną część niniejszej umowy. 
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5. Wszelkie prace i czynności nieopisane powyżej, a wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów szczególnych, Wykonawca winien traktować jako oczywiste i uwzględnione w kosztach  

i terminach wykonania Przedmiotu umowy. 

 

§ 2. 

 

1. Wykonawca wskazuje uprawnionego do koordynacji realizacji Umowy ze strony Wykonawcy 

w osobie Pana/Pani ….........................................................e-mail: …........................., 

tel.:.............................................. 

2. Zamawiający wskazuje uprawnionego do koordynacji realizacji Umowy ze strony Zamawiającego 

w osobie Pana/Pani.......................................e-mail: …........................., tel:.............................................. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 lub ich danych teleadresowych nie wymaga zmiany Umowy 

i jest skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej strony o dokonanej zmianie. 

4. Wykonawca zapewni niezbędny personel dla właściwego i terminowego wykonania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kadrę dysponującą kompetencjami i doświadczeniem, a także 

sprzętem i środkami technicznymi niezbędnymi dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad personelem zaangażowanym do 

realizacji Umowy oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych 

z zaangażowaniem personelu do wykonania Umowy oraz poszanowania polityki równości szans 

i niedyskryminacji. 

 

§ 3. 

 

Umowa zawarta jest na czas określony – od dnia jej zawarcia do 15 maja 2020 roku. 

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania raportu, na podstawie którego zostanie 

przeprowadzone rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy.  

2. Raport, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przekazany Zamawiającemu po zakończeniu 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Raport będzie zawierał materiały dokumentujące wykonane działania, w tym m.in. harmonogram 

insertowania, dokumentację fotograficzną/cyfrową (na nośniku cyfrowym) itp. 

 

§ 5. 

 

Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy, w szczególności w zakresie informowania o bieżącym wykonaniu Umowy, a także o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na jej wykonanie. 

 

§ 6. 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy [Wynagrodzenie] jest ryczałtowe i wynosi: 

netto ................... zł (słownie: ....................................... ....../100), 

2. Do wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu powstania 

obowiązku podatkowego. 

3. Podstawą zapłaty Wynagrodzenia za Przedmiot umowy, będzie wystawiona prawidłowo faktura VAT. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie raport oraz protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 
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Zamawiającego. Protokół będzie miał charakter jakościowy i ilościowy. Odbiór zostanie dokonany 

w następujący sposób: 

a. po wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w § 3 Umowy Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o zakończeniu wykonania Przedmiotu Umowy. 

b. jeżeli Przedmiot Umowy będzie miał wady tj. będzie niezgodny z zakresem, na jaki umówiły się 

Strony w Umowie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy swoje uwagi, które Wykonawca  

w terminie 3 dni roboczych uwzględni, a cała procedura zostanie powtórzona. Po dokonaniu 

odbioru w sposób określony w niniejszym ustępie Zamawiający podpisze protokół odbioru. 

4. Zamawiający zapłaci cenę Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony bezusterkowy 

protokół zdawczo-odbiorczy i złożony przez Wykonawcę raport, o którym mowa w par. 4, 

potwierdzający prawidłową realizację Przedmiotu umowy. 

6. Należne Wykonawcy płatności przekazywane będą na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Strony ustalają, że prawidłowe doręczenie faktury może być dokonane: za pomocą poczty tradycyjnej 

na adres do korespondencji Zamawiającego wskazany w niniejszej Umowie, przy pomocy poczty 

elektronicznej na adres e-mail sekretariat@kpim.pl lub osobiście. 

8. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, mieści się wynagrodzenie za przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektów wykonanych w ramach Przedmiotu 

umowy, do korzystania przez Zamawiającego z projektów na każdym odrębnym polu eksploatacji, 

z tytułu wykonywania praw zależnych oraz z tytułu przekazania nośników do utworów.  

 

§ 8. 

1. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za realizację Przedmiotu umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich świadczeń 

powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy, stanowiących przedmiot 

prawa autorskiego (dalej „Utwory”) na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy 

jakąkolwiek techniką drukarską zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz 

techniką cyfrową, 

b. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, poprzez wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c. rozpowszechnianie w dowolnej formie, w tym poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne 

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym, a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci 

internetowej 

d. korzystanie z Utworu dla celów własnych Zamawiającego i osób z nią powiązanych,  

w tym w celach komercyjnych; 

e. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu wszelkimi dostępnymi środkami i w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy, dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

f. wszelkie formy prezentacji Utworu, w tym elektroniczne; 

g. prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem Utworu, z prawem do przekazywania egzemplarzy Utworu 

uczestnikom tych szkoleń; 

mailto:sekretariat@kpim.pl
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h. wprowadzanie do obrotu, użyczenie, sprzedaż, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy 

Utworu, 

i. wprowadzenie do pamięci komputera; 

j. zamieszczanie Utworu w opracowaniach kompleksowych i zbiorowych; 

k. tworzenie opracowań Utworu oraz utworów, w tym programów komputerowych, opartych na 

Utworze lub korzystających z jego treści; 

l. modyfikacje i dzielenie Utworu; 

m. udzielanie licencji na korzystanie z Utworu na warunkach określonych niniejszą umową. 

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na Zamawiającego nastąpi z chwilą utrwalenia 

Utworów . 

3. W ramach Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów . 

4 Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 jest 

nieograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworów, o których 

mowa w ust. 1, lub ich opracowań zarówno w całości, jak i w części. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie jedynym właścicielem majątkowych praw autorskich do Utworów 

powstałych w ramach realizacji Przedmiotu umowy, oraz że opracowania te nie będą obciążone prawami 

osób trzecich. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, 

z późn. zm.) w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 

7. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej 

i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

8. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń, z tytułu o którym mowa w ust. 1, przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu i podjęcia wszelkich 

czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie. 

 

§ 9. 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

a. za niewykonanie Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 w całości lub części, 

w wysokości 115 zł– za każdy dzień opóźnienia, 

b. za nieusunięcie wad powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stwierdzonych 

w całości lub w części Przedmiotu umowy, w wysokości 1 000,00 zł – za każdy dzień opóźnienia licząc 

od dnia ustalonego w protokole na usunięcie wad. Wyznaczony termin na usunięcie wad w Przedmiocie 

umowy nie będzie upływał przed terminem wskazanym w § 3 Umowy. 

c. w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 50 000,000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdyby jego szkoda przewyższała 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Wykonawca oświadcza, iż wyraża 

zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

umowy. 

5. Kary umowne Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty 

takiej kary umownej, o ile Zamawiający nie potrącił naliczonych kar z przysługującego mu 

Wynagrodzenia lub jego części.   

 

 

§ 10. 

 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

 

1. Za wyjątkiem sytuacji i zdarzeń określonych w sposób odmienny w Umowie, każda ze Stron nie 

będzie ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swych zobowiązań lub niedotrzymanie 

warunków kontraktowych z przyczyn wystąpienia „Siły Wyższej”. 

2. Strona powołująca się na przypadek Siły Wyższej zobowiązana jest do poinformowania drugiej 

Strony w ciągu 10 dni od daty wystąpienia „Siły Wyższej”, załączając precyzyjny opis zdarzenia wraz 

z informacją na temat wszelkich towarzyszących tym okolicznością zdarzeń oraz podaniem ich wpływu 

na wykonanie zobowiązań kontraktowych. Podany musi być również ewentualny przewidywany czas 

zakończenia występowania zdarzenia, przy czym ta ostatnia informacja musi być przekazana drugiej 

Stronie w tym samym 10 dniowym okresie, przez stronę powołującą się na fakt wystąpienia takich 

nadzwyczajnych okoliczności. 

3. Skutkiem wystąpienia zdarzenia „Siły Wyższej” jest zawieszenie realizacji zobowiązań, które zostały 

utrudnione na skutek takiego zdarzenia, jak i zobowiązań towarzyszących. Terminy realizacji określone 

Umową zostaną przedłużone o okres występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich 

skutków. 

4. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie własnych zobowiązań 

wynikających z Umowy, których wykonanie będzie niemożliwe jako efekt działania „Siły Wyższej”. 

 

§ 12. 

 

Wierzytelność z tytułu Wynagrodzenia nie może być przeniesiona w drodze przelewu na osobę trzecią 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

 

 Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać właściwy Sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

       § 14. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosują się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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2. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego 

i 1 dla Wykonawcy. 

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Zapytanie ofertowe i Oferta Wykonawcy.  

 

 

WYKONAWCA:                                      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 


