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Załącznik nr 8 do Warunków 

 

WZÓR UMOWY 

na opracowanie projektów graficznych materiałów edukacyjnych w formie broszur z elementami komiksów, 

ich skład i druk  na potrzeby Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  

w ramach realizacji projektu pn.: „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPiA”, nr POWR.03.01.00-00-T072/18  

działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 – zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu ……. w Rzeszowie pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą z siedzibą w Rzeszowie,  
ul Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, wpisaną do ………………………………….. 

 reprezentowaną przez: 

Prof. dr hab. Jerzego Posłusznego - Rektora  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………...................................... z siedzibą w ......................................... ul. ................................., 
wpisaną do ..........................................................................................., NIP ……………………….., REGON 
…………………………………….., 

reprezentowaną przez 

…………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

Łącznie zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”. 

 

Niniejsza Umowa, zwana dalej Umową, została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania 
zgodnie z zasadą konkurencyjności  w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. Przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (ze zmianami) zwanej dalej ustawą, ponieważ Zamawiający 
nie jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy, a korzystając ze środków publicznych nie spełnia łącznie 
przesłanek z art. 4 ust. 3 tej ustawy. 
Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPiA”” – w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Projekt nr POWR.03.01.00-00-T072/18, 
zwanego dalej „projektem”.  
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Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy wspófinansowane będzie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ 

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają: 

1. Zamawiający - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie. 
2. Wykonawca – podmiot który realizuje Przedmiot Umowy. 
3. Projekt - „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPiA” – POWR.03.01.00-00-T072/18 w ramach działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Warunki – warunki zamówienia na opracowanie projektów graficznych materiałów edukacyjnych w formie 
broszur z elementami komiksów, ich skład i druk na potrzeby Wyższej Szkoły Prawa i Administracji 
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

5. Zapytanie – Zapytanie ofertowe NR 1/KON/T072/2021 obejmujące Warunki zamówienia  
o których mowa w ust. 4; 

6. Wytyczne - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 
grudnia 2020 roku,  

7. Specyfikacja – szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem materiałów objętych 
klauzulą poufności (pkt. 8) 

8. Opis przedmiotu zamówienia objęty klauzulą poufności –  uzupełnienie wyłączonego ze Specyfikacji opisu 
przedmiotu zamówienia obejmującego materiały stanowiące treść broszur 

9. Zamówienie – odpłatna Umowa określona w ust. 10 zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o 
dofinansowania projektu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczącej realizacji przedmiotu zapytania 
ofertowego. 

10. Umowa – umowa na opracowanie graficzne projektów materiałów edukacyjnych w formie broszur z 
elementami komiksów ich skład i druk, na potrzeby Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej w ramach realizacji projektu pn.: „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPiA” , NR POWR.03.01.00-00-
T072/18  działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

11. IZPO – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym. 
 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
1) Opracowanie projektów graficznych materiałów edukacyjnych w formie 4 broszur z elementami 

komiksów, o tematyce określonej w Specyfikacji i Opisie przedmiotu zamówienia objętym klauzulą 
poufności, z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego, dostosowanych do percepcji odbiorców tych 
materiałów, określonych w Specyfikacji, w tym także opracowanie graficzne okładki, strony tytułowej i 
strony redakcyjnej każdej z broszur. 

2)  Skład i druk 1 500 egzemplarzy każdej z broszur wg zasad określonych w Specyfikacji i dostarczenie ich 
własnym transportem do siedziby Zamawiającego.  

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony odpowiednio: 
1) w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 
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2) w Opisie przedmiotu zamówienia objętym klauzulą poufności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. 
 

 

 

§ 3 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w całości przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 
24.09.2021 r. 

2. Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie dwuetapowo: 
1) Etap I obejmuje opracowanie projektów graficznych materiałów edukacyjnych w formie  4 broszur z 

elementami komiksów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1) Umowy-  w nieprzekraczalnym terminie 30 
dni licząc od dnia zawarcia Umowy 

2) II Etap obejmuje skład i druk 1500 egzemplarzy każdej z 4 broszur, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 2) 
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2021 r.   

3. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji II Etapu Umowy, jeżeli stwierdzone wady, usterki i 
nieprawidłowości w przedmiocie Umowy zrealizowanym w I Etapie nie zostały usunięte. 

4. Końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w ust. 1 oznacza termin końcowego bezusterkowego 
odbioru całego przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 1 i 2.  

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie egzemplarze wydrukowanych materiałów edukacyjnych w 
formie broszur z elementami komiksów, będących przedmiotem Umowy, do siedziby Wyższej Szkoły Prawa  
i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej ul. Cegielniania 14, 35-310 Rzeszów.  

 

§ 4 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza że: 
1) jest podmiotem oferującym wysokiej jakości dostawy i usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

posiadając wiedzę i odpowiednie kompetencje niezbędne do jej wykonania; 
2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
3) posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy; 
4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy; 
5) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy; 
6) jest świadomy, iż terminowe wykonanie przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy: 
1) zgodnie ze złożoną ofertą, z treścią Umowy, interesem Zamawiającego, wszystkimi obowiązującymi 

przepisami prawa w Polsce i Unii Europejskiej, w sposób nienaruszający praw osób trzecich; 
2) z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności 
3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym Etapie realizacji Umowy w 

szczególności przesyłając drogą elektroniczną opracowane fragmenty utworów, jeżeli uzna za konieczne 
dokonanie pewnych uzgodnień już na tym Etapie  realizacji przedmiotu Umowy.  

4. Jeżeli Strony nie uzgodniły na piśmie i nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej 
realizacji Umowy, jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest 
Wykonawca. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego. 
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§ 5 

PROCEDURA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonywany dwuetapowo  (częściowo) 
1) odbiór przedmiotu Umowy zrealizowanego w ramach jej I Etapu nastąpi po zakończeniu tego Etapu, którego 

termin został określony w § 3 ust. 2 pkt. 1) Umowy 
2) odbiór przedmiotu Umowy zrealizowanego w ramach jej II Etapu nastąpi po zakończeniu tego Etapu, którego 

termin realizacji określony został w § 3 ust. 2 pkt. 2) Umowy 
2. Odbiór przedmiotu Umowy o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) nastąpi w następującym trybie: 
1) Wykonawca przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail……………………projekty graficzne materiałów 

edukacyjnych w formie broszur z elementami komiksów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy; 
2) Zamawiający, po dokonaniu oceny prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy z punktu widzenia  jego 

zgodności ze Specyfikacją i Opisem przedmiotu zamówienia objętym klauzulą poufności oraz odpowiednimi 
postanowieniami Umowy: 

a) zaakceptuje, w ciągu 24 godzin, projekty graficzne materiałów edukacyjnych w formie broszur 
z elementami komiksów, przesyłając  stosowne oświadczenie w tym zakresie 

lub.. 
b)  odmówi, w ciągu 24 godzin,  odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli stwierdzi jego niezgodność ze 

Specyfikacją, Opisem przedmiotu zamówienia objętym klauzulą poufności i odpowiednimi 
postanowieniami Umowy, określając 3. dniowy termin do usunięcia wszelkich stwierdzonych 
wad, usterek i nieprawidłowości, przesyłając  stosowne oświadczenie w tym zakresie 

3. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)i pkt 2) składać się będą na protokół 
odbioru przedmiotu Umowy zrealizowanego w I jej Etapie.  

4.  Jeżeli przedmiot Umowy będzie posiadał wady, usterki lub nieprawidłowości, to po ich usunięciu przez 
Wykonawcę, Strony sporządzą kolejny protokół, zachowując analogiczne zasady postępowania do tych które 
określone zostały w ust. 2. 

5.  Jeżeli Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne materiałów edukacyjnych w formie broszur z elementami 
komiksów, protokół odbioru przedmiotu Umowy zrealizowanego w I jej Etapie, stanowił będzie jednocześnie 
element końcowego bezusterkowego protokołu całego przedmiotu Umowy.  

6. Odbiór przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) przebiegać będzie w następującym trybie: 
1) Wykonawca dostarcza wszystkie materiały edukacyjne w formie broszur z elementami komiksów wraz 

z wersją elektroniczną (w formie plików edytowalnych) wszystkich zaakceptowanych projektów 

graficznych materiałów edukacyjnych w formie broszur z elementami komiksów do siedziby 

Zamawiającego, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2), informując Zamawiającego 2 dni wcześniej 

przed terminem dostawy”  

2)  Zamawiający, po dokonaniu oceny pod względem ilościowym i losowo pod względem jakościowym 
dostarczonych materiałów edukacyjnych w formie broszur z elementami komiksów: 

a)  jeżeli nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, wad czy usterek  dostarczonych broszur - 
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy  

lub 
b) jeżeli stwierdzi wady jakościowe lub/i braki ilościowe dostarczonych broszur - odmawia 

odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczając Wykonawcy 3. dniowy termin na usunięcie 
wszelkich nieprawidłowości, wad i usterek 

7. Z czynności odbioru, o których mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2) sporządzany jest częściowy protokół odbioru, 
podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron Umowy.  
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8. Dokumenty składające się na odbiór przedmiotu Umowy zrealizowanego w I Etapie, o których mowa w 
  ust. 3 oraz  protokół odbioru przedmiotu Umowy zrealizowanego w II Etapie, o których mowa w ust. 7 
stanowią podstawę do sporządzenia końcowego  protokołu odbioru przedmiotu Umowy.  

9. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu Umowy zrealizowanego  w I Etapie lub/i w II Etapie ponownie stwierdzone 
zostaną wady, usterki i nieprawidłowości, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu Umowy. Będzie miał 
również prawo do naliczenia kar umownych i odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w Umowie. 

10. Strony uznają końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy za bezusterkowy w sytuacji gdy przedmiot 
Umowy realizowany w I Etapie i II Etapie został przyjęty bezusterkowo lub w przypadku gdy wszystkie 
stwierdzone wady, usterki i nieprawidłowości zostały przez Wykonawcę usunięte w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  

11. Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 

§ 6 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że do utworów w rozumieniu przepisów Ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.) powstałych w ramach realizacji  I Etapu Umowy przysługują mu 
wszystkie autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, oraz że prawa te nie są 
obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.  

2. Wykonawca gwarantuje, że każdy utwór, o którym mowa w ust.1 jest wolny od wad prawnych i jednocześnie 
oświadcza, że w sytuacji gdy do realizacji przedmiotu Umowy niezbędne było korzystanie z utworów innych 
podmiotów, był on uprawniony, na podstawie odrębnych umów, do korzystania z takich utworów na 
wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez żadnych dodatkowych czynności, wszelkie majątkowe prawa 
autorskie do korzystania z każdego utworu powstałego w czasie realizacji przedmiotu Umowy w I jej Etapie  i 
ich wykonania na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (ze zm.) , a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania każdego utworu - dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową  i na dowolnym nośniku informacji; 

2) wprowadzenia do obrotu oryginału i egzemplarzy każdego utworu na nośnikach, na których utwory 
utrwalono, w tym sprzedaży, najmu, użyczenia, 

3) publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania każdego z 
utworów; 

4) nadawania i reemitowania utworu; 

5) innego publicznego udostępnienia każdego utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu   i czasie przez siebie wybranym,  

6)  dokonywania zmian, korekt, rozbudowy każdego utworu, 
4. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego wykonywanie praw zależnych w odniesieniu do każdego  

z utworów będących przedmiotem Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych  
w ust. 3. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 i 4  następuje bez ograniczenia co do 
terminu, czasu, terytorium oraz liczby egzemplarzy.  

5. Z chwilą przyjęcia utworów przez Zamawiającego, na jego własność przechodzi także własność nośników, na 
których je utrwalono. 

6.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu. W przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z utworu/ów 
powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i 
ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w 
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przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących 
się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu 
wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku  
z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku  
z tym, że Zamawiający korzysta z  utworu/ów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu  Umowy.  

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania całego przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.1  wynosi 
netto:……………………………… złotych (słownie:……………………………………………………) plus podatek VAT tj. łącznie 
brutto ………………………………………………….złotych (słownie:……………………………………………………).  

2. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że kwota wynagrodzenia 
wskazana w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, w 
tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących elementy 
przedmiotu Umowy i obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy  z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.   

3. Powyższa kwota wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego związane z 
realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia, ani zwrot od Zamawiającego 
jakichkolwiek kosztów lub wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, nawet 
jeśli w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wykonywanych prac. 

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru całego przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 10 Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia dokonywana zostanie przelewem w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z treścią ust. 4 - na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 
 

§ 8 

POUFNOŚĆ  

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) zachowania w tajemnicy treści wszystkich materiałów, do których prawa autorskie przysługują 

Zamawiającemu, udostępnionych przez Zamawiającego; 
2) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych dotyczących sfery organizacji i  

działalności Zamawiającego udostępnionych przez Zamawiającego w związku z 
przygotowaniem oferty oraz z wykonywaniem niniejszej Umowy; 

3)  do niewykorzystywania informacji i danych, których mowa w pkt 1) i pkt 2) w jakimkolwiek 
innym celu niż do realizacji niniejszej Umowy; 

4)  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie 
przez Wykonawcę mogłoby narazić interes Zamawiającego. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub tych co, do których 
Wykonawca uzyskała pisemną zgodę od Zamawiającego na ich ujawnienie; 

3. Obowiązek zachowania poufności informacji i danych dotyczących Zamawiającego jest obowiązkiem 
bezterminowym. 

 

§ 9 

RĘKOJMIA ZA WADY 
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1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za fizyczne i prawne wady przedmiotu Umowy 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zawartą Umową.  

2. W przypadku wady fizycznej egzemplarzy materiałów edukacyjnych w formie broszur z elementami komiksów 
stanowiących przedmiot Umowy, ujawnianych w terminie 2 lat  od ich wydania Zamawiającemu, Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany wadliwych egzemplarzy na nowe,  wolne od wad, w terminie 10 dni, licząc od 
dnia pisemnego zgłoszenia wad. Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwych egzemplarzy ponosi 
Wykonawca. 
 
 

§ 10 
ODSZKODOWANIE I KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy  
w wykonaniu  przedmiotu Umowy na każdym z jej Etapów w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust 1. 

3. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, 
usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu Umowy, realizowanego na każdym jej 
Etapie, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1 z uwzględnieniem § 5 ust.9 Umowy. 

4. Za ujawnienie jakichkolwiek informacji określonych w § 8 ust. 1 Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 20 000,00 zł.  ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

5. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn występujących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

6. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczania kar umownych  
z innych tytułów. 

7. Uiszczenie przez Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych wynikających z niniejszej Umowy nie uchybia 
uprawnieniu Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania  
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej 
szkody. 

8. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia do 
Wykonawcy żądania zapłaty.  

9. Zamawiający może potrącać kary umowne określone w niniejszej Umowie z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zgodnie z Umową. 

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów prawa, w przypadku powstania 
odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób trzecich lub organów administracji publicznej wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, powstałych z przyczyn 
występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie, w terminie określonym lub wynikającym z 
przepisów prawa, nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni od zgłoszenia żądania w tym zakresie przez 
Zamawiającego, zwolni Zamawiającego z obowiązku świadczenia i pokryje wszelkie odsetki, kary oraz inne 
zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich lub organów administracji publicznej wynikające  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

SIŁA WYŻSZA 

1. Przyjmuje się, że Siła Wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne, cechujące się: niemożliwością jego przewidzenia 
(należy ją rozumieć w ten sposób, iż przy obiektywnej ocenie zdarzeń ustalono najwyżej bardzo niski stopień 
prawdopodobieństwa jego pojawienia się) oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Siła wyższa musi 
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być zdarzeniem o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasięgu lub nawet innym zdarzeniem jeżeli wymyka się ono 
spod ludzkiej kontroli. 

2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane działaniem Siły Wyższej. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której to zdarzenie dotyczy, bezzwłocznie poinformuje drugą 
Stronę na piśmie o zaistnieniu takiego zdarzenia oraz o jego wpływie na realizację zobowiązań wynikających 
z Umowy. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy w zakresie, 
w jakim jest to możliwe pomimo występowania Siły Wyższej. 

4. Wystąpienie zdarzenia o charakterze Siły Wyższej nie uwalnia od skutków niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków, które powinny być wykonane przed wystąpieniem lub po ustąpieniu tego zdarzenia. 
Strona dotknięta zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań 
zmierzających do usunięcia skutków zdarzenia, w zakresie umożliwiającym jej prawidłowe wykonywanie 
obowiązków wynikających z Umowy. 
 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy: 
1) jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy 

odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, że  
w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że za termin odpowiedni  
w rozumieniu postanowienia niniejszego ustępu rozumieją termin nie krótszy niż 10 (dziesięć) dni roboczych. 
Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych, 

2) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy, przerwał jej wykonywanie i mimo wezwania, nie 
kontynuuje jej realizacji, 

3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, 
jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub uniemożliwić 
ewentualne zaspokojenie wierzyciela; 

4) w przypadku przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji; 
5) w przypadkach, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, bądź Zamawiającemu cofnięto, 
wstrzymano lub ograniczono dofinansowanie ze środków publicznych na realizację przedmiotu Umowy. W 
przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w niniejszej Umowie. Stronom nie przysługuje 
uprawnienie do dochodzenia odszkodowania. 

2 Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze Stron. Prawo odstąpienia od 
Umowy może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie 
od Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie danej Strony, które musi być 
poprzedzone wcześniejszym pisemnym poinformowaniem drugiej Strony o zamiarze odstąpienia z podaniem 
jego przyczyny oraz z wyznaczeniem terminu do 7-dni na usuniecie tej przyczyn. 
 

§ 13 
 

INNE ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Zmiana warunków Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o zamówienia może nastąpić jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1.1. zmiany Umowy, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, z zastrzeżeniem ust 3. 
Zmianę postanowień zawartej Umowy uznaje się za istotną jeżeli: 
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1) zmienia ona ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru w pierwotnym brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu prowadzonym w związku z 

niniejszym zapytaniem, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w Umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający  
z Umowy; 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w innych 
przypadkach niż wymienione w pkt 2), 

 
1.2. Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł Umowę w wyniku niniejszego postępowania ma zastąpić inny 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia oraz nie powoduje to zmiany innych 
istotnych postanowień Umowy; 

 
1.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki, jeżeli nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy: 

1) konieczność zmiany spowodowana została okolicznościami, których Zamawiający, pomimo zachowania 
należytej staranności nie mógł przewidzieć; 

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w Umowie. 

 
2. Nie jest istotną zmianą Umowy przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres nie dłuższy 

niż 30 dni. 
 
3. Zmiana istotnych warunków Umowy może nastąpić jeżeli: 
1) wystąpiło działanie Siły Wyższej, o której mowa w § 11; 
2) wystąpiły zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy;  
3) nastąpiła uzasadniona konieczność zmiany warunków płatności; w szczególności wynikająca z braku 

terminowego otrzymania środków finansowych na realizację Umowy; 
 
4 Możliwość przesunięcia terminu realizacji Umowy powyżej 30 dni uzależniona jest od uprzedniej zgody 

organu NCBR oraz od zaistnienia i udokumentowania okoliczności przemawiających za zmianą terminu, z 
korzyścią dla realizacji przedmiotu Umowy, na rzecz Zamawiającego. 

 
5 Strony ustalają, że postanowienia niniejszej Umowy powinny być interpretowane łącznie  

z wymienionymi dalej Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. Jakiekolwiek wyrażenia 
użyte w Załącznikach mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba, że z treści Załącznika wynika wyraźnie 
inne znaczenie.  

 
6 Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek 

wierzytelności, wynikających z Umowy na inny podmiot. 
7 Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia dotyczące niniejszej Umowy wymagają zgody Stron wyrażonej 

pisemnie pod rygorem nieważności. 
8 Wszelkie oświadczenia Stron uważać się będzie za skuteczne, jeśli zostaną skierowane w formie pisemnej na 

poniższe adresy lub e-mailem pod warunkiem uzyskania potwierdzenia od drugiej strony: 
1) dla Wykonawcy: 
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……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………….…. 
e-mail: ……………………………………………..…. 

2) dla Zamawiającego: 
……………………………………….. 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji  

Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie 
ul. Cegielniana 14 
35-310 Rzeszów 
e-mail: …………………………….. 

9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy 
Kodeks Cywilny, ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych oraz innych właściwych unormowań 
prawa polskiego. 

10 W przypadku spraw spornych między Stronami, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony 
podejmą próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.  
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

12 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Specyfikacja  

2) Opis przedmiotu zamówienia objęty klauzulą poufności 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Zapytanie ofertowe nr 1/KON/T072/2021, 

 

 


