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MARR/             /2020/DWP 
 

UMOWA  
   

Zawarta dnia ______________________________ r. w Krakowie, pomiędzy:  
 
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 
Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw KRS pod numerem: 0000033198, nr NIP: 676-005-
88-47, REGON: 350239017, kapitał zakładowy: 87 675 000 (w całości wpłacony), 
reprezentowaną  przez: 
………………………….. –  ……………………………..., 
………………………….. – ………………………………….. 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a  
 
…………………………………….. 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
na 
 
wykonanie panoram terenów inwestycyjnych, wykonanie wirtualnej prezentacji nieruchomości 
kubaturowych oraz realizacja filmu promocyjnego Małopolski  w ramach projektu „Power up Your Business 
in Małopolska 2” współfinansowanego w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, a w 15% ze środków własnych MARR S.A. Zamówienie zostało udzielone na 
podstawie zapytania ofertowego art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.). 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 
a) wykonanie 15 panoram sferycznych terenów inwestycyjnych w Województwie Małopolskim, 
b) wykonanie wirtualnej (3D) prezentacji trzech różnych typów zagospodarowania (inwestycji) na 

terenie Małopolski - biurowej, przemysłowej i magazynowej; 
c) realizacja 1,5-minutowego  filmu promocyjnego o terenach inwestycyjnych oraz potencjale 

społeczno-gospodarczym regionu Małopolski, 
(dalej: elementów zlecenia). 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Zapytaniem Ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy), 
Ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy) oraz postanowieniami niniejszej umowy, przepisami 
prawa i obowiązującymi normami. 

3. Zrealizowane elementy zlecenia muszą zawierać rozwiązania techniczne, zapewniające spełnianie 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn  
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.              
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1   
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej 
działalności, zgodnie z warunkami i wymaganiami, o których mowa w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zrealizowanych elementów zlecenia 
zgodnie z harmonogramem prac wskazanym w § 4.  

3. Wszystkie elementy zlecenia wymagają akceptacji Zamawiającego. 
4. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania uwag i wydawania Wykonawcy zaleceń, a Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia wyjaśnień, uzupełnień etc.  
5. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z właścicielem strony www.businessinmalopolska.pl, 

Województwem Małopolskim (partnerem projektu Power up Your Business in Małopolska w zakresie 
zamieszczenia wykonanych panoram sferycznych terenów inwestycyjnych oraz wirtualnej (3D) prezentacji 
różnych typów zagospodarowania (inwestycji) na terenie Małopolski na ww. stronie. Strona 
www.businessinmalopolska.pl oparta jest na systemie CMS Joomla, zatem przygotowane zdjęcia muszą być 
w formatach umożliwiających umieszczenie ich na tej platformie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z Zamawiającym w celu sprawnej realizacji 
przedmiotu umowy, udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień związanych 
z wykonywaniem umowy oraz niezwłocznego stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W tym 
celu Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy wskaże drogą e-mailową na adres ............@marr.pl  
Koordynatora wraz z danymi kontaktowymi, który będzie nadzorował sprawne funkcjonowanie 
poszczególnych elementów zamówienia. Koordynator musi pozostawać w stałej łączności  
z Zamawiającym. W przypadku problemów z kontaktem lub współpracą z koordynatorem Zamawiającemu 
przysługuje prawo do niezwłocznej zmiany Koordynatora. 

7. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą 
przeszkodzić w prawidłowym wykonywaniu umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, wykonanych i przekazanych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy oraz, że przeniesienie tych praw na 
Zamawiającego nie narusza i nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonane w ramach niniejszej umowy wszystkie elementy zlecenia stanowią 
utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i w ramach 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do powyższych elementów zlecenia oraz 
wszelkich wykorzystanych przy tym materiałów nie pochodzących od Zamawiającego na następujących 
polach eksploatacji: 
a) Utrwalenie, kopiowanie i zwielokrotnienie, wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, 

elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, 
b) sporządzanie cyfrowego zapisu, 
c) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, 
d) wprowadzenie do pamięci komputera, w tym serwerów, 
e) wykorzystywanie w sieciach informatycznych, w tym także w Internecie, wykorzystanie na dowolnych 

nośnikach;  
f)    publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne 

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym; 

g) wykorzystywanie w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych Zamawiającego samodzielnie lub 
z innymi podmiotami, w tym utrwalanie i eksponowanie we wszelkich materiałach promocyjnych  
i informacyjnych; 
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h) wykorzystanie w celu przygotowania innych zleceń bez względu na charakter wydarzenia, modyfikacji 
elementów zlecenia, zmiany zawartości wykorzystanych w zleceniu  treści. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje z chwilą 
podpisania protokołów odbioru, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do elementów zlecenia 
powstałych w wykonaniu niniejszej umowy oraz wszelkich wykorzystanych przy tym materiałów nie 
pochodzących od Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez 
ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy. 

6. Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność nośników, na których elementy zlecenia oraz wykorzystane przy tym materiały nie 
pochodzących od Zamawiającego utrwalono. 

7. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian  
i modyfikacji w elementach zlecenia oraz wykorzystanych przy tym materiałach nie pochodzących od 
Zamawiającego oraz w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw 
osobistych, w tym w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu, nienaruszalności jego 
treści i formy oraz prawa oznaczania autorstwa. 

8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego Wykonawca nie zachowuje prawa 
do korzystania z Utworu do celów własnej dokumentacji i prezentacji własnych dokonań. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że elementy zlecenia oraz wykorzystane do tego materiały nie pochodzące od 
Zamawiającego  nie są obciążone żadnym prawem osoby trzeciej i ich wykorzystanie nie naruszy praw 
osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 
przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej 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 lub  
- w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także do pokrycia wszelkich 
kosztów, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku ze zgłoszeniem lub 
dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z przedmiotu 
niniejszej umowy. 

10. Wynagrodzenie określone w § 5 obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
zlecenia i związanych z nimi materiałów, prawa udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, 
własności nośników na których utrwalono zlecenie oraz pozostałych zezwoleń, o których wyżej mowa. 

 

§ 4 

1. Ze względu na ogłoszony od dnia 20.03.2020 stan epidemii SARS-CoV-2 umowa będzie realizowana  
w okresie od dnia zawarcia w terminach wskazanych poniżej.  
 

Etap I: opracowanie scenariusza zamówienia 
I. Do  5 dni  roboczych od podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, Zamawiający przekaże 

swoje uwagi, wskazówki i zalecenia dotyczące realizacji elementów zlecenia.  
II. Wykonawca do 20 dni roboczych od podpisania umowy  przekaże Zamawiającemu koncepcję 

scenariusza filmu  oraz wykonania wirtualnej prezentacji nieruchomości kubaturowych. 
III. Wykonawca do 20 dni roboczych od podpisania umowy  udostępni Zamawiającemu zdjęcia 

panoramiczne celem ich akceptacji, chyba ze zachowanie tego terminu nie będzie możliwe ze 
względu na stan epidemii wówczas możliwe będzie przesuniecie terminu na wniosek Wykonawcy. 

IV. Zamawiający ma każdorazowo do 7 dni roboczych ma wniesienie swoich uwag a Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia tych uwag i naniesienia ich w przeciągu 7 dni roboczych. 
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Etap II: realizacja zamówienia 
I. Wykonawca w ciągu 35 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego ww. elementów 

zamówienia wykona wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia zdjęcia, dokona ich montażu 
zgodnie z zaakceptowanym scenariuszem i koncepcją oraz Zapytaniem Ofertowym i przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji, chyba że zachowanie tego terminu nie będzie możliwe ze względu 
na stan epidemii SARS-CoV-2 wówczas możliwe będzie przesuniecie terminu na wniosek 
Wykonawcy. 

II. Zamawiający w ciągu 7  dni roboczych przekaże Wykonawcy swoje uwagi a Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia tych uwag i naniesienia ich w przeciągu 7  dni. W przypadku konieczności 
powtórzenia zdjęć lub wykonania dodatkowych, Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać 
w ciągu 20 dni roboczych i przedłożyć Zamawiającemu zmontowany w gotowy materiał. 
 

Etap III: odbiór przygotowanych materiałów przez  Zamawiającego. Każdy z 3 elementów zlecenia wymagać 
będzie osobnego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. Osobami upoważnionymi ze strony 
Zamawiającego do podpisania protokołów odbioru zleceń jest Jacek Adamczyk lub Mateusz Matusik lub 
Anna Krzemień, pracownicy MARR S.A. 

 

§ 5 

1. Z tytułu należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie  
w maksymalnej łącznej wysokości ……………………..  złotych brutto (słownie: ……………………..) w tym 
podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w wysokości cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy, 
przysługujących Wykonawcy po wykonaniu każdego elementu zlecenia. Wynagrodzenie przysługuje 
Wykonawcy za zrealizowane zlecenie odebrane przez Zamawiającego i potwierdzone przez Strony 
protokołami odbioru.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności: 

1) koszty wykonania elementów zlecenia wymienionych w  § 1 ust. 1 włącznie z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych i udzieleniem zezwoleń zgodnie z § 3  

2) Przeniesienie praw autorskich i praw zależnych. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 - 2  wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz 
udzielenia zezwoleń zgodnie z § 3. Wykonawca oświadcza ponadto, że wynagrodzenie określone w ust. 1 
zostało określone z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 
14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na:  
 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Kordylewskiego 11 

31-542 Kraków 
NIP: 676-005-88-47 

 
6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo potwierdzenie zrealizowania zlecenia cząstkowego 

w formie pisemnego protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. Faktura powinna uwzględniać postanowienia protokołu odbioru.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.  



 

 
 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
 

5 
 

§ 6 

1. Wykonawca zapewnia do wykonania niniejszej umowy udział osób zdolnych do wykonania zamówienia 
i gwarantuje, iż osoby te będą posiadały wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy, odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w tym 
opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewnia nadzór i odpowiednie przeszkolenie osób, którymi 
posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazanym w ofercie 
Wykonawcy jednak powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie wyłącza 
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie w toku  
i w związku z realizacją niniejszej umowy. W takiej sytuacji Strony sporządzą pisemny protokół wskazujący 
zakres i wysokość wyrządzonych szkód. 

 

§ 7 

1. Zmiana umowy może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w następującym zakresie i 
przypadkach: 

a) zmiana terminów określonych w § 4 w przypadkach spowodowanych okolicznościami niezależnymi 
od Stron, jeżeli zmiana terminu nie koliduje z innymi terminami przewidzianymi w umowie. 

b) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego 
z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub 
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

c) nieodwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2  do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

2. Okoliczności opisane w ust. 1 stanowią przypadki zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
jednakże nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Warunkiem przystąpienia do negocjacji w przedmiocie zmiany umowy z przyczyn określonych w ust. 1 jest 
złożenie przez jedną ze Stron propozycji zmiany ze wskazaniem okoliczności i zakresu zmiany. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w umowie. 

5. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych 
teleadresowych Stron i osób upoważnionych do kontaktów związanych z realizacją umowy lub zmiany osób 
upoważnionych przez Zamawiającego do podpisu protokołów odbioru zlecenia cząstkowego. Do 
skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia 
o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za 
doręczoną. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w następujących przypadkach: 

a) opóźnienie w przedłożeniu elementów zlecenia lub we wprowadzaniu uwag Zamawiającego – 
1% wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy za daną część zlecenia 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności nieuwzględnienie uwag 
Zamawiającego, brak współpracy z Zamawiającym, nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia dotyczące błędów technicznych uniemożliwiających prawidłową prezentację  
elementów zlecenia i użytkowanie, problemy z koordynatorem wskazane w protokole odbioru  – 
10% wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy za dany element 
zlecenia za każdy przypadek nienależytego wykonania, maksymalnie do 30%.  
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2. Kary umowne przewidziane w punkcie a i b mogą się sumować. Łączna wysokość kar umownych 

naliczonych na podstawie ust. 1 dla jednego zlecenia cząstkowego, nie przekroczy 35% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w formularzu oferty Wykonawcy.  

3. W razie odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonanie umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przekraczającego wysokość obniżenia wynagrodzenia na podstawie ust. 1 lub 
naliczonej kary umownej. 

6. Wysokość kary umownej może zostać wskazana przez Zamawiającego w protokole odbioru. W takim 
przypadku kara umowna jest wymagalna z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
 

 
§ 9 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części przedmiotu umowy  

w następujących przypadkach: 
a) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy lub przerwania 

realizacji na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i bezskutecznego upływu terminu dodatkowego 
wyznaczonego przez Zamawiającego; 

b) w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

c) w przypadku zaprzestania lub zakończenia realizacji projektu Power up your Business in 
Małopolska 2 wskazanego we wstępie umowy lub odmowy wypłaty dofinansowania tego Projektu; 

d) w razie zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z których wynika, że 
Wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy lub wykonanie umowy będzie znacznie utrudnione,  
w szczególności w razie wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego, 
likwidacyjnego, układowego lub innego postępowania o podobnym charakterze;  

e) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umownych,  
w szczególności w razie powierzenia wykonania całości lub części zamówienia innym podmiotom bez 
zgody Zamawiającego, zawarcia przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
umowy mającej na celu przeniesienie na osobę trzecią lub wniesienie aportem do innych podmiotów 
praw lub obowiązków, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, 

f)    w przypadku gdy zaprezentowane elementy zlecenia przedłożone przez Wykonawcę nie uzyskają 
akceptacji Zamawiającego.  
 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 14 dni roboczych od dnia 
wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia lub upływu dodatkowego terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. W przypadku częściowego 
odstąpienia od umowy Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowane 
zlecenia cząstkowe, potwierdzone protokołem odbioru zlecenia cząstkowego. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz ze 
wskazaniem okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym lub w interesie Zamawiającego (np. stan wojny, stan wyjątkowy, przedłużenie stanu epidemii) 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 



 

 
 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
 

7 
 

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu kar umownych 
i odszkodowań wobec Zamawiającego. 

7. Na wypadek odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Wykonawca wyraża nieodwołane prawo do 
wykorzystania przez Zamawiającego dotychczas powstałych elementów zlecenia na potrzeby dalszych 
działań Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie. W takim przypadku w stosunku do już 
powstałych elementów zlecenia, do których prawa nie zostały przeniesione w protokole/protokołach 
odbioru stosuje się zapisy §3 umowy, z tym zastrzeżeniem że prawa autorskie i zależne oraz inne 
uprawnienia wskazane w §3 przechodzą na Zamawiającego z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub z dniem rozwiązania umowy.  

§ 10 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień niniejszej umowy oraz wszelkich 
informacji pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją umowy. 

2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji technicznych, technologicznych, 
handlowych, organizacyjnych, finansowych lub innych, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego 
na szkodę. 

3. Obowiązek poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 
umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

4. Strony mają obowiązek zapewnić ochronę poufności informacji według najwyższych przewidzianych 
prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są 
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje poufne drugiej Strony, a także kontrolować 
ochronę tych informacji oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie poufności informacji przez pracowników 
i podwykonawców zaangażowanych przy realizacji przedmiotu umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres 5 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej 
umowy, a po upływie tego terminu przechodzi w zobowiązanie bezterminowe.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 
zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 

8. W razie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust.1-2, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
powstałą z tego tytułu szkodę u Zamawiającego. 

§ 11 

1. Każda ze Stron powierza drugiej Stronie umowy przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
umowie, w tym dane osób upoważnionych do czynności na podstawie umowy, w zakresie określonym  
w umowie do celów niezbędnych do wykonania umowy oraz realizacji projektu „Power up your Business in 
Małopolska 2” przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”; 

 
2. Jeżeli w związku z realizacją umowy konieczne będzie udostępnienie danych osobowych uczestników 

projektu „Power up your Business in Małopolska 2” lub innych danych osobowych objętych zbiorem 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, Strony zawrą 
w formie pisemnej aneks do niniejszej umowy lub odrębną umowę w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych do przetwarzania w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych - ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu.  
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§ 12 
 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy widnieje w wykazie, o którym mowa  
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  oraz dane tam podane są 
prawdziwe i aktualne. 

2. Zamawiający oświadcza, że w sytuacji gdy na fakturze wskazany zostanie przez Wykonawcę rachunek 
bankowy nie widniejący w wyżej wskazanym wykazie, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do 
właściwego Urzędu Skarbowego. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
§ 13 

1. Umowa podlega prawu polskiemu.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej, a także przepisy innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu Umowy. 

§ 14 

1. Wszelkie szczegółowe ustalenia związane z realizacją niniejszej umowy i wymianą potrzebnych informacji, 
następować będą osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: Jacek Adamczyk (e-mail: Jacek 
adamczyk@marr.pl; tel. ……………..) lub Anna Krzemień (e-mail: anna.krzemien@marr.pl.; tel. 
………………) lub Mateusz Matusik (e-mail: mateusz.matusik@marr.pl.; tel. ……………) 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………….. (e-mail: ……………..; tel. 
……………….). 

4. Strony ustalą metody zachowania poufności w korespondencji drogą poczty elektronicznej. 
5. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące umowy będą składane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i doręczane osobiście za potwierdzeniem odbioru albo pocztą kurierską lub listami 
poleconymi na adresy wskazane w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej lub Strona w pisemnym 
oświadczeniu zwolni drugą Stronę z tego obowiązku. Oświadczenia pisemne  uważa się za doręczone z 
dniem doręczenia, odmowy odbioru przez Stronę, wskazania braku możliwości doręczenia przez 
operatora lub w przypadku nie  podjęcia awizowanej przesyłki, z dniem upływu terminu do odbioru przy 
pierwszym awizowaniu przesyłki (przez kuriera lub operatora pocztowego). 

6. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku nie wliczając świąt. 
 

§ 15 
 

1. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani wnoszone do 
innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych przy realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 16 

 
1. Integralną częścią Umowy są załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie Ofertowe 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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                ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do umowy 
 
 

 
Protokół odbioru zlecenia cząstkowego * (wzór) 

 
sporządzony w Krakowie dnia ……..………. na podstawie umowy nr MARR/             /2020/DWP z dnia 
……..……….., pomiędzy:  

 
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiającym)  
a  
………………………………………………………………. (Wykonawcą)  

dotyczący odbioru przedmiotu umowy w zakresie zlecenia cząstkowego na wykonanie:  15 panoram sferycznych 
terenów inwestycyjnych w Województwie Małopolskim / wirtualnej (3D) prezentacji trzech różnych typów 
zagospodarowania (inwestycji) na terenie Małopolski - biurowej, przemysłowej i magazynowej / 1,5-minutowego  
filmu promocyjnego o terenach inwestycyjnych oraz potencjale społeczno-gospodarczym regionu Małopolski*  : 

………………………………………………………………………………………………… 

I. Zamawiający postanawia: 

1) przyjąć przedmiot objęty odbiorem  bez zastrzeżeń* 

2) przyjąć przedmiot objęty odbiorem  z zastrzeżeniami* (jakimi?) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. W związku z powyższymi zastrzeżeniami, ustala się, co następuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający                                                                               Wykonawca                                                                             

 

 

_________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

 
 


