
U M O W A
projekt

zawarta w dniu ………………… roku pomiędzy Miastem Szczecinek, plac Wolności 13,  
78-400  Szczecinek,  NIP:  6730010209, Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  
ul.  Wiejska  4,  78-400  Szczecinek,  zwanym  w  dalszej  treści  umowy  Zamawiającym,
reprezentowanym  przez  Dyrektora  MOPS  -  Martę  Niewczas,  przy  udziale  Głównego
Księgowego MOPS - Małgorzaty Kołomyckiej,
a 
Panem ............,  prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą........ z siedzibą przy
ul., NIP……, REGON………, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,  o następującej
treści: 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843,  z  późn.  zm.)  niniejsza  umowa nie  podlega  przepisom ww.
ustawy.

§ 1
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się:

a) wykreować oraz wyprodukować i dostarczyć spot promocyjny o długości od 30 do 50
sekund  uwrażliwiający  społeczność  lokalną  na  potrzeby  osób  bezdomnych,
z przeznaczeniem  do  umieszczenia  na  stronach  internetowych,  prezentacji  przed
seansami kinowymi oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD/USB;

b) wykonać plakat nawiązujący do tematyki spotu informacyjnego,
 zwane łącznie w dalszej części umowy „Usługą”.

2. Usługa powinna uwzględniać poniższe warunki:
1) celem ww. materiałów promocyjnych jest  uwrażliwienie społeczności  lokalnej  na sytuację

osób  bezdomnych  szczególnie  w okresie  jesienno-zimowym,  zmiana  stereotypu  osoby
bezdomnej oraz poinformowanie o lokalnym systemie wsparcia dla osób bezdomnych.
Materiały wykonane będą w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920 x1080, 

2) Wykonawca  zapewni  udział  profesjonalnego  lektora,  który  wejdzie  w  rolę
komentatora treści nagrania lub tekst przekazywany będzie w formie napisów,

3) Wykonawca  zapewni  podkład  muzyczny,  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu
oświadczenie  o  nabyciu  praw  do  użycia  wybranych  fragmentów  muzycznych  do
produkcji  filmu  promocyjnego  będącego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia.
Dźwięk stereo 2.0,

4) Zamawiający  zapewnia  dowolność  miejsc,  w  których  kręcone  będą  ewentualne
zdjęcia,  Zamawiający  może  udostępnić  Wykonawcy  zdjęcia  do  wykorzystania
w materiałach promocyjnych,

5) realizacja usługi powinna się odbywać z użyciem profesjonalnego sprzętu,  w cenie
usługi  Wykonawca  zapewni:  montaż,  profesjonalne  oświetlenie,  udźwiękowienie,
efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 

3. Zamawiający  zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy logotypy oraz zdjęcia  niezbędne
w realizacji Usługi.

4. Zamawiający zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt zgody osób,
których  wizerunki  zostaną  wykorzystane  przy  realizacji  usługi,  o  ile  taki  obowiązek
wynika z przepisów prawa. 



5. Przedmiotem  umowy  jest  również  przeniesienie  na  Zamawiającego  nieograniczonych
w czasie i przestrzeni  autorskich,  praw majątkowych oraz praw zależnych  jako całości
oraz jego fragmentów. 

6. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  kwalifikacje  i  uprawnienia  zawodowe
konieczne do wykonania Usługi.

§ 2
1. Usługa,  o  której  mowa  w  §1  ust.  1  (rozumiana  jako  materiał  promocyjny),  zostanie

wykonane według zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza. 
2. Scenariusz,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  przygotuje  w  porozumieniu

z Zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
3. Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego Szczegółowy harmonogram działań,

który będzie uwzględniał terminy wynikające z niniejszej umowy.
4. Usługa zostanie zrealizowana i przekazana Zamawiającemu do akceptacji w terminie do

dnia …………………… 2019 r. 
5. Zamawiający  może  zaakceptować  lub  wnieść  uwagi  w  terminie  2  dni  roboczych

(z wyłączeniem sobót i niedziel) od dnia otrzymania egzemplarza materiału promocyjnego
określonego w ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca uwzględni merytoryczne uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu
poprawiony egzemplarz materiału promocyjnego uwzględniający te uwagi w terminie 2
dni  roboczych  (z wyłączeniem  sobót  i  niedziel)  od  dnia  ich  wniesienia  przez
Zamawiającego. 

7. Zamawiający  może poprawiony materiał  promocyjny zaakceptować lub  wnieść  uwagi  
w  terminie  2  dni  roboczych  (z  wyłączeniem  sobót  i  niedziel)  od  dnia  otrzymania
egzemplarza  poprawionego  materiału  promocyjnego.  Wykonawca  naniesie  ostatecznie
merytoryczne poprawki w ciągu 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel). 

8. Poprawki  o  których  mowa  w  ust.  5,  6,  7  nie  skutkują  dodatkowymi  kosztami  dla
Zamawiającego. 

9. Ostateczny termin wykonania usługi  – do dnia ………………………… 2019 r. 
10. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji  prac związanych z realizacją usługi

Zamawiający wyznacza: 
a) …, tel. …, e-mail …

11. Do kontaktów z Zamawiającym oraz do koordynacji prac związanych z realizacją usługi
Wykonawca wyznacza:
a) .., tel. …, e-mail ...,

12. Przekazanie materiału promocyjnego nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia.
13. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 12, są: 

1) ……………………………………….…………………. - po stronie Zamawiającego; 
2) ………………………………………………………….. - po stronie Wykonawcy. 

14. Wykonawca,  po  akceptacji  przez  Zamawiającego,  przekaże  Zamawiającemu
3 egzemplarze  materiału  promocyjnego,  utrwalone  na  płytach  DVD  w  jakości  DVD,
a oryginalną wersję FULL HD (1920-1080 pikseli) dostarczy w formie pliku na nośniku
pamięci zewnętrznej (np. pendrive). Wykonawca dostarczy także Zamawiającemu, drogą
elektroniczną  –  poprzez  e-mail,  materiał  promocyjny  w  wersji  skompresowanej
umożliwiającej  publikację  w  internecie  oraz  opublikuje  spot  w  otwartym  serwisie
internetowym You Tube.

§ 3
1. Wraz z wydaniem egzemplarzy materiału promocyjnego, Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiającego własność wydanych egzemplarzy oraz autorskie prawa majątkowe wraz
z prawami zależnymi na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania : wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy

utworu,  w  tym  techniką  zapisu  magnetycznego,  cyfrowego  oraz  elektronicznego,
w całości lub fragmentami; 



2) w zakresie  obrotu  oryginałem albo egzemplarzami,  na których materiał  promocyjny
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
oraz nieodpłatne rozpowszechnianie egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania materiału promocyjnego w sposób inny niż określony w
pkt 2 - publiczne wykonanie, 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, oraz publikowanie
w Internecie, w całości lub fragmentami; 

4) wykorzystywanie w działalności statutowej Zamawiającego. 
2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  wykonywanie  przez  Zamawiającego  autorskich  praw

zależnych do materiału promocyjnego na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1 oraz
przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  zezwalania  na  wykonywanie  zależnego  prawa
autorskiego na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  na  dzień  nabycia  przez  Zamawiającego  autorskich  praw
majątkowych do materiału promocyjnego Zamawiający będzie posiadał  wszelkie prawa
autorskie do materiału promocyjnego oraz prawo własności nośników danych, na których
materiał został utrwalony. 

4. Równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  materiału  promocyjnego
Zamawiający  nabywa  własność  egzemplarzy  i  nośników,  na  których  materiał  został
utrwalony. 

5. Wykonawca oświadcza, że stworzony przezeń materiał promocyjny będzie jego oryginalną
kreacją wolną od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

6. Wykonawca jest  upoważniony do korzystania z usług osób trzecich przy wykonywaniu
Umowy. Za działania lub zaniechania osób trzecich Wykonawca ponosi odpowiedzialność
jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  właścicielem  praw  autorskich  do  materiałów
dostarczonych Wykonawcy na potrzeby stworzenia materiału promocyjnego. 

§ 4
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  na  kwotę

…………………… zł (słownie: …………………………………………. złotych).
2. Zapłata  wynagrodzenia  z  tytułu  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  nastąpi

przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie usługi,

przeniesienie  na  Zamawiającego  majątkowych  praw  autorskich,  zezwolenie  na
wykonywanie  autorskich  praw  zależnych  oraz  przeniesienie  prawa  do  zezwalania  na
wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, a także prawa własności
egzemplarzy materiału promocyjnego, o których mowa w §3. 

4. Faktura  VAT  spełniająca  wszystkie  warunki  wynikające  z  niniejszej  umowy  zostanie
wystawiona na podstawie Protokołu odbioru stwierdzającego, że przedmiot umowy został
wykonany bez wad i usterek. Faktura VAT będzie płatna w terminie 7 dni od daty jej
doręczenia Zamawiającemu. 

5. Za prawidłowo wystawione  faktury  VAT,  rozumie  się  faktury  zawierające  następujące
oznaczenie Zamawiającego:
Nabywca: Miasto Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209
Odbiorca/Płatnik:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Szczecinku,  ul.  Wiejska
4, 78 - 400 Szczecinek.

6. Zamawiający nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją umowy
przez Wykonawcę.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  bankowy  wskazany  na  fakturze  VAT  wystawionej
w związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  jest  numerem  właściwym  dla  dokonania
rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment). 

§ 5



Jeżeli  Wykonawca  wypowie  umowę  bez  ważnego  powodu,  ponosi  odpowiedzialność  za
wynikłą z tego powodu szkodę.

§ 6
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w uzgodnionym przez
Zamawiającego  terminie,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie
natychmiastowym.

§ 7
Strony postanawiają,  że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się
kary umowne w dalej wymienionych wypadkach i wysokościach.
1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest

on zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy w wysokości 500 zł brutto.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od

umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego w wysokości 500 zł brutto.

§ 8
1. Każda  ze  stron  umowy  zobowiązana  jest  do  realizacji  obowiązków  informacyjnych

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO
w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.  

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie
zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów
cywilnoprawnych),  których dane osobowe będą ujawniane  drugiej  stronie umowy jako
administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych Stronie
przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO.

§ 9
1. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, których nie będzie

można  rozstrzygnąć  polubownie,  rozpatrywane  będą  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z tym zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie
numerów  telefonów,  adresów,  osób  do  kontaktu,  wskazanych  w  niniejszej  umowie,
zawiadamiając o tym pisemnie, we właściwym terminie drugą stronę.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze
stron. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA
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