
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
zawarta w dniu …………….. roku w Nowej Słupi, pomiędzy: 
Parkiem Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 
Słupia, REGON 367233978, NIP 6572930039, reprezentowanym przez: 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
zwaną dalej: „Zamawiającym”, 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………… 
zwanym dalej: „Wykonawcą” 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie koncepcji architektoniczno-wystawienniczej dla 

zadania pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór 
Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na 
terenie gminy Nowa Słupia. Zamawiający przewiduje, że prace budowlane wraz z 
wyposażeniem w sprzęt multimedialny i produkcję multimediów wyniosą około 20 mln 
złotych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej sytuacji lub 
braku wymagania, które mogą przyczynić się do nieosiągnięcia celów Przedmiotu 
umowy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Odbiór określonych prac (części Przedmiotu umowy lub jego całości) przez 
Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie 
dotychczasowych prac Wykonawca wiedział lub, jako podmiot profesjonalny, powinien 
był wiedzieć, że rezultaty określonych prac odebrane przez Zamawiającego nie 
spełniają wymagań określonych w Umowie. 

4. Do wykonywania Umowy Wykonawca wyznaczył Personel, którego wykaz stanowi 
Załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania stałości składu osobowego Personelu.  
6. Członkowie Personelu nie mogą być odsunięci przez Wykonawcę od wykonywania 

przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem 
bezskuteczności odsunięcia, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od 
wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą 
Wykonawcy, takich jak choroba członka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego 
tytułu zatrudnienia danego członka Personelu lub z powodu innego zdarzenia 
losowego, uniemożliwiającego członkowi Personelu pełnienie swoich funkcji. 



7. Wykonawca może dokonać zmiany wyznaczonych osób Personelu po uprzedniej 
pisemnej zgodzie Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności zmiany. 
Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę osoby 
Personelu, wyrazi zgodę na zmianę albo odmówi zmiany podając uzasadnioną 
przyczynę, przy czym odmowa zmiany może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 
wskazana osoba nie posiada doświadczenia lub kwalifikacji na analogicznym 
poziomie, jak osoba zastępowana lub w przypadku, gdy nowa osoba nie gwarantuje 
należytego wykonania Umowy. Zmiana osób Personelu wymaga aktualizacji 
Załącznika nr 4 do Umowy. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany dowolnej osoby Personelu, jeżeli 
Zamawiający poweźmie uzasadnione przesłanki, że nie daje ona gwarancji należytego 
wykonywania Umowy, w szczególności, jeżeli narusza zasady określone w Umowie. 
W tym celu Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmiany w terminie 7 dni roboczych, 
przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenia nie gorsze niż 
zastępowana osoba.  

9. W wykonywaniu przedmiotu Umowy mogą uczestniczyć również osoby inne niż 
Personel, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich 
kompetencji oraz – w miarę możliwości – stałości składu osobowego zaangażowanego 
w realizację Umowy. 

10. Przez Dzień Roboczy Strony uznają dni tygodnia od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 2. 
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 3 
czerwca 2018 r. 
 
 

§ 3. 
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż ………. zł brutto (słownie: ………………). 
2. Wynagrodzenie będzie płatne w równych, comiesięcznych częściach – tj. w kwocie 

……………….. zł brutto. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 płatne będzie po wykonaniu usługi  

w terminie 30 dni od przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy podane na fakturze. Wystawienie faktury może nastąpić wyłącznie 
po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Podpisany bez zastrzeżeń protokół 
odbioru stanowi załącznik do faktury. 

4. Za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega, że w związku z realizacją zamówienia nie będzie ponosił kosztów 
za jakiekolwiek usługi dodatkowe, które Wykonawca lub inne podmioty będzie świadczył 
na rzecz Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera koszty transportu, ubezpieczenia do 
miejsca dostawy, ewentualne cło naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów, 
wartość majątkowych praw autorskich, o których mowa w Umowie, podatki, opłaty 
publicznoprawne oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania Umowy. 



7. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie 
przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 
zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której 
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na 
inny podmiot.  

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 
wykonane zgodnie z Umową nastąpi bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze 
przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. Umorzenie długu 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez uregulowanie należności Wykonawcy 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, 
może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 4. 
1. Wykonawca ma obowiązek składać, co 14 dni kalendarzowych, pisemny raport z postępu 

wykonywanych prac, w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wezwać 
Wykonawcę na spotkanie, w celu omówienia treści pisemnego raportu. Termin i miejsce 
takiego spotkania wyznacza Zamawiający. 

2. Treść i zakres pisemnego raportu, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalona przez Strony 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

3. Zamawiający ma prawo, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, wnosić uwagi, 
wnioski lub komentarze do pisemnego raportu, o którym mowa w ust. 1, a Wykonawca ma 
obowiązek je uwzględniać lub udzielić na nie wyczerpujących wyjaśnień, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku obiektywnej niemożności uwzględnienia 
uwag Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek szczegółowo opisać powody 
nieuwzględnienia tych uwag. Kolejny pisemny raport z postępu wykonywanych prac ma 
uwzględniać uwagi lub wnioski zgłoszone i zaakceptowane wcześniej. 

4. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą celem zapewnienia należytej 
realizacji umowy, a w szczególności do zgłaszania na bieżąco uwag dotyczących realizacji 
Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz zawartą Umową. Wszystkie dokumenty wymienione 
w tym ustępie stanowią integralną część Umowy. 

6. Wykonawca podejmuje się świadczenia usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami 
Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z nim. 

7. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, 
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych do podjęcia działań nakierowanych 
na ochronę danych, w tym: 
a) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób 

skierowanych przez Wykonawcę do wykonania prac wymagających dostępu do 
danych osobowych, zawierającej dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji 
każdej z osób, która będzie miała dostęp do danych osobowych, z określeniem 
zakresu ich czynności oraz pisemnych oświadczeń tych osób, że nie toczy się 
przeciwko nim postępowanie karne lub dyscyplinarne, ani nie były one karane za 



przestępstwa związane z ochroną danych osobowych; 
b) Zamawiający upoważni wskazane przez Wykonawcę osoby, spełniające wymagania 

określone w lit. a), do dostępu do tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy; 

c) jeśli okaże się to niezbędnym – Strony doprowadzą do zawarcia Umowy w zakresie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

§ 5. 
1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (słownie: 
dwudziestu procent) wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez daną Stronę 
szkody, może ona dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku niewykonania niniejszej umowy wynikającej z działania siły wyższej, stronom 
nie przysługują żadne roszczenia. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt 
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli wymaga tego sposób realizacji 
przedmiotu Umowy (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) 
albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego 
zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do: 
1) naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy przypadek niewykazania faktu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby 
w miesiącu, co do której przewidziany jest taki obowiązek, lub 

2) wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia osób  
w oparciu o umowę o pracę i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego w wezwaniu. Wypowiedzenie nastąpi w trybie natychmiastowym 
po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie. 
8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 

wysokość naliczonych kar. 
9. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości stanowiącej 5% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, tj. w wysokości …….. 
(słownie: …………) w formie ……………………… 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane. 
 

§ 6. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym, prawo 
odstąpienia od umowy przysługuje również w przypadku, gdy Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy wadliwie niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i jej 
załącznikach. Zamawiający może skorzystać z wyżej opisanego prawa odstąpienia  
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej go do 
odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. 
 

§ 7. 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej Umowy: 

1) wprowadzenie wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, pod warunkiem, iż zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego; 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu lub miejsca wykonania 
Umowy, w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy; 
b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której 

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie 
terminu o którym mowa w § 2 Umowy; 

c) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie 
wynikające z winy Wykonawcy. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia określonego  

w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 umowy, przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie oraz 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów wytworzonych przez Wykonawcę w 
ramach realizacji niniejszej umowy, a w szczególności utworów, treści, zdjęć i 
wizerunków, filmów oraz pozostałych elementów bez żadnych ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 
eksploatacji. 

2. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania  
z materiałów wytworzonych przez Wykonawcę, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. 
Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności 
uzyskiwania odrębnej zgody. 

3. W chwili zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 umowy, na 
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przekazanych utworów oraz 
egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących 
polach eksploatacji: 

a) prawa do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką na 
dowolnym nośniku; 



b) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim 
dowolnej zmiany, modyfikacji treści utworu, w szczególności w przypadku 
odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, 

c) prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) wykorzystanie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń  
i praw osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe, z przyczyn leżących po jego 
stronie i na własny koszt dokonuje sprostowań treści utworu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania podmiotom 
trzecim, uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy 
wszelkich informacji prawnie chronionych oraz tych, których utrata/udostępnienie lub 
ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować szkodę materialną lub 
niematerialną dla Zamawiającego.  

8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do 
informacji, które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania 
poufności oraz informacji ujawnionych za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności 
zgodą Zamawiającego. 

9. Wykonawca może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innego 
upoważnionego podmiotu, udostępnić informacje, o których mowa w ust. 7, w zakresie 
wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bez 
konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim 
żądaniem przez określony podmiot. 

10. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po 
ustaniu stosunku umownego. 
 

§ 9. 
1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Strony powołują swoich przedstawicieli 

upoważnionych w szczególności do podpisania protokołu odbioru w osobach: 
a) ze strony Zamawiającego: …………………………………….. 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………… 

z tym, że ww. przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy. 

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  



4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

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

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta. 
Załącznik nr 2 – Opis wykonania przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 3 – Dokumenty rejestrowe Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Wykaz personelu. 
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