
ZAŁĄCZNIK NR 7 do ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentu: „Audyt 

turystyczny województwa podkarpackiego” w dalszej części zwanym Audytem oraz prezentacji 

multimedialnej. 

 

§2 

 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania Audytu, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1, Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności do:  

1) przygotowania szczegółowej analizy SWOT jako syntezy stanowiącej 

podsumowanie wykonanej diagnozy z elementami oceny, 

2) przeprowadzenia konsultacji społecznych z grupami/organizacjami zajmującymi się 

turystyką na obszarze województwa podkarpackiego. 

3. Wymóg przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 uważa się za 

spełniony jeżeli konsultacje zostaną przeprowadzone w pierwszej i drugiej części 

realizacji zadania  

z minimum 60 podmiotami działającymi w obszarze turystyki z województwa 

podkarpackiego, w  minimum 6 miejscowościach województwa. 

4. Wykonawca opracuje również prezentację multimedialną w programie Power Point 

przygotowanego dokumentu, ze zdjęciami, ilustracjami oraz wykresami składającą się  

z min. 30 slajdów. Prezentacja zapisana będzie w formie elektronicznej na płycie CD lub 

DVD.  

 

§3 

 

Audyt, o którym mowa w §1 zostanie sporządzony w języku polskim na minimum 50 stronach 

formatu A4 czcionką Arial o maksymalnej wielkości 10 pkt. 

 

§4 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1, przebiegać będzie w następujący 

sposób:  

1. w terminie do 7 dni od zawarcia umowy odbędzie się spotkanie w siedzibie 

Zamawiającego, na które Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przygotowany przez 

siebie uszczegółowiony  harmonogram prac, w formie tabelarycznej, w odniesieniu do 

poszczególnych etapów realizacji zadania z wyszczególnieniem zaplanowanych 

działań, okresy ich realizacji oraz wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację 

danego etapu zadania wraz z podaniem kontaktu mailowego bądź telefonicznego, 



2. uzgodnienia stron umowy, wynikające z ewentualnych uwag Zamawiającego, co do 

harmonogramu prac, prowadzone będą drogą elektroniczną i zakończą się w terminie  

5 dni od dnia spotkania, o którym mowa w pkt 1, 

3. w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie miał uwag względem przesłanego 

szczegółowego harmonogramu dokona on pocztą elektroniczną na adres: 

……………………………………...., bezzwłocznej jego akceptacji, 

4. zaakceptowany szczegółowy harmonogram prac będzie stanowił załącznik nr 2 do 

umowy, 

5. Wykonawca zobowiązany jest opracować  i dostarczyć Zamawiającemu  na adres 

email: ………………………………  Audyt oraz prezentację multimedialną określone w 

§2 umowy w wersji elektronicznej, do dnia 30 października 2019 r., 

6. Zamawiający uprawniony jest do wniesienia uwag do pierwszej części Audytu i 

prezentacji wskazanych w pkt. 5 do 8 listopada 2019 roku. Brak zgłoszenia uwag w 

określonym terminie uznawany jest za akceptację przedłożonego przez Wykonawcę  

dokument Audytu oraz prezentacji, 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi drogą elektroniczną na adres: 

………………………………….., 

8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ostatecznej wersji Audytu i prezentacji 

wszystkie uwagi  zgłoszone przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6, 

9. W terminie do dnia 20 listopada 2019 roku Wykonawca obowiązany jest dostarczyć  do 

siedziby zamawiającego Audyt i prezentację uwzględniające zgłoszone przez 

Zamawiającego uwagi. 

 

§5 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności dostarczenia 

Zamawiającemu Audytu i prezentacji, o których mowa w §1 oraz zrealizowania 

wszystkich konsultacji określa się na dzień 20 listopada 2019 roku. 

2. Audyt, o którym mowa w §1 należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty kurierskiej do siedziby 

Zamawiającego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Ł. 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej. 

3. Audyt, o którym mowa w  z §1 należy dostarczyć w ilości 10 szt. dokumentu w wersji 

papierowej oraz 2 egzemplarze na płycie CD lub DVD z zapisaną wersją elektroniczną. 

4. Wszystkie opracowane materiały mają zawierać logotyp Województwa Podkarpackiego 

– do pobrania ze strony http://promocja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/identyfikacja-

wizualna. 

 

§6 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego Audytu i 

prezentacji, o których mowa w §1, poprzez podpisanie bez zastrzeżeń, przez obie 

strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego po wykonaniu Audytu i prezentacji. 

2. Protokół zdawczo odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie następujące 

dane: 

1) datę i miejsce odbioru przedmiotu umowy, 

2) nazwę odebranego dokumentu, 

3) ewentualne uwagi lub ich brak, 

http://promocja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/identyfikacja-wizualna
http://promocja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/identyfikacja-wizualna


4) podpisy stron umowy. 

3. W przypadku gdy przedmiot umowy ma wady, w szczególności nie uwzględnia uwag 

Zamawiającego wskazanych w §4 ust. 6 Zamawiający uprawniony jest do odmowy  

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Z faktu tego strony sporządzą notatkę,  

w której ustalą rodzaj stwierdzonych wad, sposób ich usunięcia oraz ustalą dodatkowy, 

jednakże nie dłuższy niż 10 dni termin ich usunięcia.  

4. W przypadku bezskutecznego upływu określonego terminu w ust. 3 lub w przypadku 

nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich wskazanych  na podstawie ust.  

3 zastrzeżeń, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy  

w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego zgodnie z ust. 3. W takim 

wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do żądania  zapłaty wynagrodzenia za 

wykonany w całości lub w części przedmiot umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy  

uzyskane od niego materiały lub dokumenty, za wyjątkiem tych, które sam Wykonawcy 

przekazał  lub udostępnił dla potrzeb realizacji  wykonania niniejszej umowy. 

5. Wyznaczenie przez strony dodatkowych terminów przedmiotu umowy, w oparciu  

o postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnienia do żądania zapłaty  

i potrącenia kary umownej w oparciu o postanowienia §9. 

6. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty 

przez Wykonawcę kar umownych. 

7. Zamawiający wyznacza następujące osoby upoważnione do kontaktowania się  

z Wykonawcą, a w szczególności do wnoszenia uwag i wniosków oraz do dokonania 

odbioru przedmiotu umowy w tym również do podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego:  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

8. Dla skuteczności czynności, o których mowa w ust. 7 wystarczające jest działanie 

jednej z osób wymienionych w powyższym ustępie. 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy jest: 

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

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany 

umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie. 

 

§7 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

łączną kwotę: ..………………………….zł brutto (słownie: ……………………….… brutto). 

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane 

zadania w okresie obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego 

majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa 

autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu bankowego 

w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

5. Ustalona cena zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej 

umowy oraz podatek od towarów i usług VAT. 

6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest końcowy protokół odbioru, 

podpisany przez Strony umowy. 



7. Faktura za wykonany przedmiot umowy zostanie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Województwo Podkarpackie,   

Al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów, 

NIP: 813-33-15-014 

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów 

8. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, dokona 

Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy 

Gospodarczej poprzez podpisanie końcowego protokołu odbioru, bądź oświadczy na 

piśmie, że odbioru odmawia, z podaniem przyczyny. 

9. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§8 

 

1. Wykonawca z chwilą podpisania przez obie strony końcowego protokołu zdawczo-

odbiorczego w ramach przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy 

wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 

umowy (dzieł) w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 

2006 r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.). przez czas nieoznaczony na następujących polach 

eksploatacji: 

1)  utrwalanie dzieła dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, 

2)  wprowadzanie dzieła do obrotu w całości lub w częściach do 

pamięci  komputerów   i     innych podobnie działających urządzeń, 

1) dowolne wykorzystanie dzieła, 

2) wprowadzanie dzieła w całości w częściach do pamięci komputerów i innych 

podobnie działających urządzeń, 

3) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystanie dzieła  

w całości lub w częściach przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji 

wymienionych w niniejszym paragrafie, 

4) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

5) prawo adoptowania całości poszczególnych części dzieła dla różnego rodzaju 

odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, 

rozpowszechnianie i wprowadzanie go do obrotu, 

6) wykorzystywanie dzieła w całości lub w częściach i ustalonej przez Zamawiającego 

formie do celów marketingowych, 

7) zwielokrotnianie dzieła w całości lub częściach dowolną techniką, 

8) prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji poszczególnych części dzieła, w tym zmiana głębi kolorów, 

wielości i innych podobnych w specjalistycznych graficznych programach 

komputerowych,  

9) wykorzystywanie w sieciach otwartych, wewnętrznych, 

10) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dzieła w całości lub częściach jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, 

magnetyczny oraz z wykorzystaniem sieci www, 

11) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanego dzieła, a także jego poszczególnych 

egzemplarzy, 



12) poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych 

elementów dzieła. 

2. Korzystanie z dzieła przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zmawiający 

udzieli zgody na jego używanie, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko 

rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na 

Zamawiającego praw autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

sposób nieograniczony w czasie oraz bez ograniczenia ilościowego, upoważnia 

Zamawiającego do korzystania z dzieła w Polsce oraz we wszystkich państwach świata 

oraz do dokonywania modyfikacji. 

3. Opisane w umowie pola eksploatacji dotyczą wykorzystania tak oryginałów dzieła, jak ich 

kopii. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych przenosi na Zamawiającego własność 

egzemplarzy dzieł. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dzieła na każdym 

odrębnym polu eksploatacji. 

6.  

§9 

 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, 

o którym mowa w §7. Ponadto Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej odpowiadającej 20% wartości umówionego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w  §7 ust 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej odpowiadającej 20% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 7 ust 1. 

3. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się w szczególności: 

1) niekompletność opracowania, w szczególności co do uszczegółowionego 

przedmiotu zamówienia określonego w §2 oraz załącznikach nr 1 i 2, 

2) brak uwzględnienia w ostatecznej wersji opracowania uwag Zamawiającego,  

o których mowa w § 4 pkt. 6. 

4. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przesłaniu Zamawiającemu projektów końcowej 

wersji Audytu i prezentacji,  o których mowa w §4 pkt. 5, Zamawiający będzie uprawniony 

do naliczenia Wykonawcy kary umownej odpowiadającej 0,2 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w §7 ust. 1. 

5. W sytuacji gdy naliczone kary umowne nie pokryją całej poniesionej przez 

Zamawiającego  szkody, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych  

z przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenia. 

 

§10 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:  



1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, 

2) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy, okoliczności skutkujące  

potrzebą zmiany końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy, bądź terminów 

wykonania poszczególnych działań o jakich stanowi §4 umowy. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą  

z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 

 

§11 

 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 – Harmonogram prac. 

3) Załącznik nr … do SIWZ – Oferta cenowa Wykonawcy złożona w postępowaniu  

o udziale zamówienia publicznego. 

4)  

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 13 

W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą 

posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (znak sprawy: ……………………..). 

§ 14 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Rzeszowie.  

§ 15 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 16 

Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                         Wykonawca 

 


