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 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy  

  

Umowa nr……………  

  

zawarta w Suwałkach w dniu ……................ 2022 roku  

  

pomiędzy:  

  

Powiatem Suwalskim z siedzibą przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki, Polska, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach  w osobach:  
Witold Kowalewski - Starosta Suwalski 
Artur Łuniewski – Wicestarosta Suwalski 
przy kontrasygnacie Ewy Kamińskiej - Skarbnika Powiatu, 
 
wyznaczonym przez pozostałych Zleceniodawców (partnerów Projektu) na Koordynatora 
zamówienia wspólnego (na podstawie Porozumienia z 06.04.2021 i Aneksu Nr 5 do 
Porozumienia) zwanym dalej "Zamawiającym", działającym w partnerstwie z: 
 
 Instytucją Publiczną „Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w 

Wyłkowyszkach” (Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras) (zwane 
dalej – Zleceniodawcą Nr 1, kod przedsiębiorstwa 300038616, reprezentowaną przez 
dyrektora Vitasa Girdauskasa,  

oraz 

 Samorządem Rejonu Preńskiego (Prienų rajono savivaldybė) (zwany dalej – 
Zleceniodawcą Nr 2), kod przedsiębiorstwa 288742590, reprezentowany przez Dyrektor 
Administracji Jūratė Zailskienė   

a  

[w przypadku spółek handlowych]   

………………….. z siedzibą w ………………, przy ul. ………………., kod …–….., zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……………, 

…. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości 

……………………… PLN, będącą podatnikiem VAT, NIP: …………….., REGON: ……………………, Zarząd w 

składzie: ………………., reprezentowaną przez:   

………………………………………………………….   

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]   

……………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………….. z siedzibą w 

………………., przy ul. ………………., kod …– ……, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, zam. w ……………………….., przy ul. …………………………, kod ….–……, NIP:  

…………………, REGON: ……………………., PESEL …………………….,   

[w przypadku spółek cywilnych]   

..................................................., zam. w ………………………….., przy ul. ……………………….., kod …–…, 

PESEL: …….…….. i ..........................................., zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod 

…–….., PESEL: ……..…….., prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 

nazwą ............................................ z siedzibą w ..........................., przy ul. ............................, kod …–…., NIP:  

......................, REGON: ……………….,……, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, reprezentowanymi przez:   

………………………………………………………….   

 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą lub Stroną, zwanymi łącznie Stronami  
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W wyniku Zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z procedurami i zasadą 
konkurencyjności określoną w podręczniku wdrażania projektów (PROGRAMME MANUAL Interreg 

V-A Lithuania – Poland cooperation programme) oraz zgodnie z procedurami ustanowionymi przez 

Zamawiającego w regulaminie wewnętrznym udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Postępowanie ofertowe toczy 

się  z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 ze zm.) tj. w sposób celowy, 

oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

 

§ 1 

1. Przedmiot umowy realizowany w projekcie pt. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą 
wspólnego rozwoju turystycznego”, będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 - dalej w treści również jako 
„Program”.  

2. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na: 
Opracowaniu graficznym, wydaniu i dostarczeniu następujących materiałów 
drukowanych: 

a) Wspólnej broszury na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu 
transgranicznego PL-LT, nakład 6 000 egz.  

b) Wspólnej ulotki o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu 
przygranicznego PL-LT oraz na szlaku obiektów rodu Pac, nakład 15 000 egz. 

c) Kalendarza promującego obiekty dziedzictwa o charakterze 
transgranicznym, nakład 600 egz.  

w sposób i w zakresie opisanym w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia oraz w Ofercie z dnia ……….. (dalej „Oferta”)  

3. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do bieżących kontaktów w imieniu każdej 
ze Stron w związku z realizacją niniejszej umowy:  

 Po stronie Zamawiającego w kwestiach merytorycznych: _______________________, tel. 
_____________, e-mail:____________  lub osoba ją zastępująca.  

 Po stronie Wykonawcy: _______________________, tel. _____________, e-mail:____________  

2. Oferta oraz treść Zapytania ofertowego  stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do 

niniejszej Umowy.  

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne zdjęcia, teksty, tłumaczenia oraz inne 

materiały graficzne i/lub merytoryczne najpóźniej 5 dni po podpisaniu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego  powyżej w 

całości/częściowo osobiście*, w tym za pośrednictwem zatrudnianych przez siebie 

pracowników* i/lub przy pomocy podwykonawcy: …………………………………… *. (niepotrzebne 

pozycje usunąć) 

5. Wykonawca oświadcza również, że posiada wiedzę i doświadczenie, które pozwalają 

zrealizować przedmiot niniejszej Umowy.   
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§ 2  

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 
którego łączna wartość nie przekroczy ……………. zł brutto (słownie: 
………………………………………) oraz ……………. zł netto (słownie: ………………………………………).  

2. Wykonawca każdorazowo zastosuje stawkę VAT zgodną z obowiązującymi przepisami. Jeżeli 
zmianie ulegnie obowiązująca stawka podatku VAT, to kwota brutto na fakturze również się 
zmieni w stosunku do tej przedstawionej w Ofercie Wykonawcy przy zachowaniu kwoty netto 
z Oferty Wykonawcy.  

3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest faktyczne wykonanie usług wg cen 
jednostkowych określonych w Ofercie (Oferta Wykonawcy), stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy.  

4. Umowa realizowana będzie jednorazowo, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
wykonanie całości zlecenia.  

5. Wykonawca, mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych 
związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z 
przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonania niniejszej umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności i 
materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie 
zostały one wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy i jej załącznikach.  

7. Po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy i potwierdzeniu jego prawidłowego 
wykonania za pomocą protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 
uprawniony jest do wystawienia rachunków/faktur VAT za dane zlecenie dla Zamawiającego, 
Zleceniodawcy nr 1 i Zleceniodawcy nr 2. 

8. Zamawiający oraz wymienieni w nagłówku umowy Zleceniodawca nr 1 i Zleceniodawca nr 2, 
zobowiązują się do zapłaty rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 
do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i 
formalnym rachunku/ faktury VAT jednocześnie nie później niż dnia 30 grudnia 2022 r. Za 
termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

9. Zapłata za usługi nastąpi poprzez podzielenie ceny bez VAT na trzy równe części dla 
wszystkich partnerów Projektu: Zamawiającego, Zleceniodawcy nr 1 i Zleceniodawcy nr 
2. Faktura VAT wystawiana dla partnera z Polski, wystawiona będzie na kwotę brutto i 
zawierać będzie cenę netto oraz należny podatek VAT wyliczony dla 1/3 ceny netto. 
Zleceniodawca nr 1 i Zleceniodawca nr 2 z Litwy otrzymują odpowiednio faktury na 1/3 
powyższej ceny bez podatku VAT każdy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi podmioty z Litwy odprowadzają podatek VAT swoim kraju. 

10. Usługodawca wraz z fakturą przedłoży Zleceniodawcy nr 1 i Zleceniodawcy nr 2 z Litwy 
certyfikat swojej rezydencji podatkowej w Polsce (CFR-1), aktualny na dzień 
wystawienia faktury, na aktualnie obowiązującym formularzu. 

11. Dane do rachunku/e-faktury: 

11.1. Zamawiający:  
Nabywca: Powiat Suwalski, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, Polska, NIP 8442081910,  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Suwałkach 

11.2. Zleceniodawca nr 1:  
Instytucja Publiczna „Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Wyłkowyszkach”  
J. Basanavičiaus a. 7, Wyłkowyszki (Vilkaviškis), Litwa, LT-70101,  
kod przedsiębiorstwa 300038616 

11.3. Zleceniodawca nr 2:  
Administracja Samorządu Rejonu Preńskiego Laisvės aikštė 12, Preny (Prienai), Litwa, LT-
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59126, kod przedsiębiorstwa 288742590 

12. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………….. .  

13. Zamawiający dopuszcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. 
2020 r. poz. 1666).  

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

  

§ 3  

Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia wypełnienia wszystkich zobowiązań przez 
Wykonawcę i Zamawiającego nie dłużej jednak niż do 21 grudnia 2022 r. [termin może ulec 
skróceniu w zależności od oferty Wykonawcy] 
  

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, terminowo 
– zgodnie z terminami zadeklarowanymi w przedstawionej ofercie i bez wad dotyczących 
jakości plików produkcyjnych czy takich jak rozmycia, przebarwienia, krzywe ułożenie na 
arkuszach. Zamawiający uprawniony jest do kontroli realizacji przedmiotu umowy na 
każdym jego etapie. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie email na adres 
określony w § 1 ust. 3 wskazując stwierdzone wady. Wykonawca niezwłocznie usunie 
wskazane wady, poprawi pliki i/lub do powtórzy druk w ciągu 4 dni roboczych od momentu 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu wad. Procedura jest 
niezależna od procedury akceptacji projektu przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne zrealizowanego przedmiotu 
umowy w zakresie zasobów będących po jego stronie, a w szczególności za ewentualne 
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 
nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, korzystać w przyszłości przy pracach dla 
podmiotów trzecich z materiałów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy oraz udostępniać osobom trzecim przekazanych mu przez 
Zamawiającego materiałów i dokumentów.  

4. Zmiana osób realizujących umowę wskazanych w ofercie dopuszczalna jest pod warunkiem 
wyrażenia pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę wniosku (w formie elektronicznej na adres 
osoby wskazanej do kontaktu) wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że 
nowa proponowana osoba spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Powodem 
odrzucenia osoby objętej wnioskiem może być fakt niespełniania przez zaproponowaną 
osobę warunków/kwalifikacji wymaganych przez Zamawiającego na etapie postępowania o 
udzielenia zamówienia. Procedura akceptacji może być wielokrotnie powtarzana. 
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§ 5  

1. Wykonawca w celu realizacji czynności objętych umową może uzyskać dostęp do danych 
osobowych, dlatego Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym, zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych 
osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.  

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.  

4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego 
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie wydanych dla swoich pracowników / 
współpracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych jeśli czynność 
przetwarzania danych osobowych zaistnieje przy realizacji niniejszego zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, 
informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego 
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących 
ochrony danych osobowych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca 
niezwłocznie informuje Zamawiającego o:  

a) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym 
użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych;  

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.  

7. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, 
informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz 
umożliwi Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli 
zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z 
niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

9. Wykonawca może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych wyłącznie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego. 

 

§ 6  

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za:  

1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodów leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto pozostającego do 
zapłaty za niezrealizowaną w wyniku odstąpienia część umowy;  

2) niewykonanie zlecenia – w wysokości 25% wynagrodzenia, należnego za wykonanie 
danego zlecenia (Wykonawca nie wykona zlecenia, jeżeli zwłoka w stosunku do terminu 
określonego w § 3 przekracza 14 dni);  
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3) zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 3 
– każdorazowo w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki; po 
upływie 14 dnia zwłoki naliczona zostanie kara określona w pkt 2;  

4) ujawnienia informacji poufnych w sposób naruszający postanowienia – każdorazowo w 
wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).  

2. Kary umowne mogą być naliczane maksymalnie do wysokości 50% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.  

3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 
może potrącić z wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia kwotę odpowiadającą wysokości 
tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy (o ile właściwe przepisy 
nie stanowią inaczej). Do potrącenia może dojść po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
zapłaty kary umownej i upływie terminu przewidzianego na jej zapłatę, o ile przepisy prawa 
nie stanowią inaczej.  

4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

§ 7  

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego (z 
zastrzeżeniem pkt 1) bez zapłaty odszkodowania, gdy:  

1) Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia 
sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie 
określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez 
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 
5 dni od upływu terminu oznaczonego wezwaniem;  

2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności objętej przedmiotem umowy – w 
terminie do 5 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;  

3) suma kar umownych, o których mowa w § 6 przekroczy 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia 
przekroczenia przez karę umowną 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 
ust. 1;  

5) niewykonania zlecenia - w terminie 5 dni od upływu 14 dnia zwłoki Wykonawcy w 
wykonaniu zlecenia w stosunku do terminu określonego w § 3;  

6) Wykonawca po raz trzeci dostarczy przedmiot umowy dotknięty brakami ilościowymi, 
niezgodny z wymogami Zamawiającego, ofertą Wykonawcy, zawierający błędy, 
uszkodzenia, niezgodny z zasadami Systemu Identyfikacji Wizualnej Programu itp. – w 
terminie 7 dni od trzeciego poinformowania Wykonawcy na etapie odbioru przedmiotu 
umowy o odmowie odbioru przedmiotu umowy z powodu okoliczności, o której / 
których mowa wcześniej;  

7) wystąpi wada/wady prawne w przedmiocie umowy, przez wadę prawną rozumieć 
należy w szczególności brak praw Wykonawcy do dysponowania utworem 
przekazanym Zamawiającemu - w terminie do 7 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny;  

2. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie 
przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy, a w przypadku jego zmiany 
na ostatni adres, który został wskazany Zamawiającemu. Wskazanie nowego adresu 
doręczeń wymaga formy pisemnej i jest skuteczne z chwilą otrzymania informacji przez 
Zamawiającego.  

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.  
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4. Przesłanki odstąpienia określone w ust. 1 nie mają wpływu na możliwość skorzystania z 
przesłanek rozwiązania umowy określonych we właściwych przepisach prawa.  

  

§ 8  

1. Wykonawca, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy w zakresie danego zlecenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu uprawniające do 
nieograniczonego rozporządzania i korzystanie z niego bez żadnych ograniczeń na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przez czas nieoznaczony, na polach 
eksploatacji obejmujących:  

1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na nośnikach przeznaczonych do utrwalania 
druku (jak papier);  

2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, 
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; niezależnie od formatu i 
nośnika;  

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, na których utwór 
utrwalono, niezależnie od sposobu rozpowszechnienia i kręgu odbiorców;  

4) w zakresie wykorzystania fragmentów lub całości utworu w dowolny sposób dla 
potrzeb własnych Zamawiającego;  

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

6) nadawanie za pośrednictwem satelity;  

7) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów udostępnianie i wykorzystanie na 
stronach internetowych;  

8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;  

9) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;  

10) wykorzystywanie fragmentów utworu oraz do celów promocyjnych lub reklamy;  

11) wprowadzanie skrótów;  

12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

13) użyczanie, wynajmowanie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;  

14) tłumaczenie;  

15) modyfikowanie, zmienianie, przystosowywanie.  

2. Prawa opisane w ust. 1 dotyczą tak całości utworu, jak też elementów lub dających się 
wyodrębnić fragmentów utworu, składającego się na Przedmiot umowy.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania zależnego prawa autorskiego, tak 
do całości, jak i części utworu.  

4. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych określonych 
umową za pomocą podmiotów trzecich.  

5. Wykonawca w zakresie udostępnienia zasobów własnych przy realizacji przedmiotu umowy 
ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dotyczące wykonanego Przedmiotu umowy, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, w 
szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
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pokrewnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem Przedmiotu 
umowy.  

6. Wykonawca w zakresie udostępnienia zasobów własnych przy realizacji przedmiotu umowy 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i 
pokrewnych osób trzecich, spowodowanych przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą 
których realizuje umowę w trakcie lub w wyniku realizacji umowy lub dysponowania przez 
Zamawiającego wytworzonymi utworami, a 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, o ile takowe Zamawiający poniósł.  

7. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na 
twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory przekazane przez Wykonawcę 
naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu 
sądowym. W szczególności Zamawiający umożliwi Wykonawcy wstąpienie do postępowania 
w charakterze interwenienta.  

  

§ 9  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy, w zakresie określonym w ofercie oraz firmom podwykonawców 
określonym w ofercie.  

2. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

  

§ 10  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z wyjątkiem zmian osób wskazanych w § 1 ust. 3, do czego wystarczające jest pisemne 
powiadomienie drugiej Strony.  

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym 
warunków wykonywania umowy, wynagrodzenia nie więcej niż o 10% w stosunku do 
określonego w § 2 ust. 1 w przypadkach:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację Przedmiotu umowy;  
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2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po 
stronie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze 
organizacyjnej;  

3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć 
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;  

4) wystąpienia siły wyższej.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Strona umowy 
zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o 
dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. 
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia 
proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 1.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 2 oraz 
wystąpienie strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.  

  

§ 11  

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności 
traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza 
kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które 
zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan 
wojenny, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację Przedmiotu 
umowy, kataklizm.  

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.  

3. W przypadku wykonania jedynie części Przedmiotu umowy rozliczeniu podlega jedynie 
faktycznie zrealizowana część Przedmiotu umowy. Wykaz, w jakim zakresie zrealizowano 
zadanie, zamieszczony zostanie w protokole.  

4. Wykonawca oświadcza, iż podpisując niniejszą umowę znane mu są okoliczności związane 
ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 i chorobę 
COVID-19 i ocenia, że na dzień podpisania umowy jest w stanie zrealizować Przedmiot 
umowy na warunkach umową określonych.  

  

§ 12  

1. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć każdy dzień od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1920).  

2. Komunikacja pomiędzy Stronami odbywać się będzie w formie elektronicznej, o ile w 
umowie nie zastrzeżono inaczej lub właściwe przepisy prawa nie przewidują obowiązku 
dochowania innej niż elektroniczna forma komunikacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli realizacji umowy wykonywanej przez 
Zamawiającego lub podmiot działający na jego zlecenie lub podmiot legitymujący się 
właściwymi uprawnieniami.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw lub obowiązków 
wynikających z umowy na osoby trzecie.  

5. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 



  

Strona 10 z 10 
 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z 
późn. zm.).  

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

8. Integralną cześć umowy stanowią:  

• Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

• Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Oferta Wykonawcy,  

 

Zamawiający: 

Powiat Suwalski 

(Starostwo Powiatowe w Suwałkach) 

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, Polska 

Tel. +48 87 565 92 00 

NIP 8442081910 

Europejski nr VAT PL8442081910 

nr konta PL38160014621021828970000056 

BNP Paribas Bank Polska S. A., kod banku 

20300045, SWIFT: PPABPLPKXXX 

 

Witold Kowalewski 

Starosta Suwalski 

 

Artur Łuniewski 

Wicestarosta 

 

Ewa Kamińska 

Skarbnik 

Zleceniodawca nr 1: 

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos 

centras/Instytucja Publiczna „Centrum 

Informacji Turystycznej i Biznesowej w 

Wyłkowyszkach” 

J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, Lietuva, LT-

70101 

Tel. +370 342 20525 

Į. k. / Kod. Prz. 300038616 

A/S / Nr. konta LT86 7044 0600 0512 0829 

AB SEB bankas , b/k 70440 

 

Vitas Girdauskas 

Dyrektor 

Zleceniodawca nr 2: 

Administracija samorządu rejonu preńskiego 

/Prienų rajono savivaldybės administracija 

Laisvės aikštė 12, Prienai, Lietuva, LT-59126 

Tel. +370 319 61102 

Kod. 288742590 

Nr. konta LT86 7300 0100 8526 8880 

AB Swedbank, kod banku 73000 

 

Jūratė Zailskienė 

Dyrektor administracji 

 

 

 

Wykonawca: 

Nazwa: 

Adres: 

Tel.: 

REGON: 

NIP: 

Europejski nr VAT: 

Nr konta: 

Bank, kod banku: 

kod SWIFT: 

 

Imię, nazwisko: 

Stanowisko: 

 

 

 

 


