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WKD10a-229-17/2016         Załącznik nr 7.1 do SIWZ 

 

 
UMOWA nr …… (WZÓR) dla części nr 1:  

 
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji prasowej zamykającej  

wraz z działaniami towarzyszącymi 
 

 
 
 

zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 
 
działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000116702, o kapitale zakładowym w wysokości 57 791 000 zł w całości wpłaconym,  
którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
działającą/ym na podstawie _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami” 

 
§ 1. 

USTALENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Prawa  
i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 65 ust. 2 Kodeksu cywilnego. 

                                                
1 W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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2. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji 
warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. 

3. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do podpisania protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, w osobach: 
1) ze strony  Zamawiającego: 

 …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ………., faks……….., lub 

 …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ……….., faks ……….., 
2) ze strony  Wykonawcy:  

 …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ………., faks …………., lub 

 …………………………………………., tel. ……………, e-mail: ………., faks …………. 

4. Osoby wskazane w ust. 3 pkt 1) nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. 

5. Zmiana nazw, danych adresowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz w ust. 6, a także osób wymienionych w ust. 3 Umowy 
nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej 
zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela lub nowych 
danych adresowych i kontaktowych. 

6. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna, pisemna oraz faks. 
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
telefon: 22 755  55 64 fax. 22 755 20 85 
e-mail: wkd@wkd.com.pl, techniczny@wkd.com.pl 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
Nazwa ………………………………………………………. 
Adres ………………………………………………………... 
Tel./faks …………………………………………………….. 
e-mail ……………………………………………................. 

 
§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa organizacja i obsługa konferencji prasowej zamykającej działania realizowane w ramach 
kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji 
warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” wraz z działaniami 
towarzyszącymi.  

2. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji kampanii, wdrożenie i koordynację wszelkich dzialań w jej ramach oraz 
przekazanie praw autorskich do wszystkich projektów przygotowanych w celu realizacji kampanii. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Załącznik Nr 2.1 do SIWZ, który po uzupełnieniu o informacje zadeklarowane przez 
Wykonawcę w ofercie, stanowiące kryteria oceny ofert, stanie się Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportów z wykonania przedmiotu Umowy, na zasadach  
i w zakresie określonym w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

5. Przedmiot Umowy określony w ust. 1 oraz w Załączniku Nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie  
z harmonogramem realizacji przedstawionym przez Wykonawcę w Raporcie Wstępnym, zaakceptowanym przez Zamawiającego,  
w trybie określonym w § 3 i 4 niniejszej Umowy. 

 
§ 3. 

WYKONANIE UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej, rzetelnie, 
terminowo, z uwzględnieniem obowiązującego prawa i zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

mailto:wkd@wkd.com.pl
mailto:techniczny@wkd.com.pl
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3. Akceptacja wszystkich działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej Umowy odbywać się będzie w wyniku uzgodnień  
z Zamawiającym, na następujących warunkach: 

a) Wykonawca, uwzględniając terminy wynikające z harmonogramu realizacji przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  
z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowy scenariusz konferencji zamykającej, projekty poszczególnych materiałów  
i dokumentów oraz pozostałe elementy przedmiotu zamówienia wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy wraz z graficznym 
projektem ich znakowania, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale III Załącznika nr 1 do Umowy, 

b) w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektów, o których mowa w ust. 3 pkt a) Zamawiający dokona akceptacji lub 
zgłosi uwagi co do treści lub sposobu ich wykonania, 

c) w przypadku zgłoszenia uwag do projektu, o którym mowa w pkt b), Wykonawca wprowadzi zgłoszone przez Zamawiającego 
uwagi i ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt, nie później niż w terminie do 4 dni roboczych od 
dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, 

d) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do projektu procedurę określoną w postanowieniach pkt b) – c) 
stosuje się odpowiednio, przy czym przeprowadzenie tej procedury jest możliwe jedynie dwukrotnie. Po dwukrotnym 
przeprowadzeniu procedury za wiążące uznaje się uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest  
je uwzględnić pod rygorem odmowy odbioru materiału lub dokumentu, którego procedura dotyczy, 

e) wszystkie projekty graficzne do momentu ich ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie dostarczał 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach JPG lub PDF lub przy wykorzystaniu innych rozwiązań uzgodnionych  
z Zamawiającym. W razie uzasadnionej potrzeby, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje projekty osobiście  
w siedzibie Zamawiającego. Podstawą wykonania każdego rodzaju materiału promocyjnego będzie ostateczna akceptacja 
materiałów, dokonana przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, w zależności od wyboru 
sposobu przez Zamawiającego. W żadnym razie Wykonawca nie jest uprawniony do przyjęcia, iż akceptacja nastąpiła poprzez 
brak oświadczenia Zamawiającego w przewidzianym umową terminie. 

4. Wszystkie materiały i dokumenty powstałe w ramach realizacji umowy zostaną przekazane Zamawiającemu na nośnikach 
umożliwiających ich odtwarzanie, powielanie i archiwizację. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia wszelkich niezbędnych umów z twórcami, współtwórcami, artystami, wykonawcami oraz 
wszelkimi innymi osobami lub podmiotami, które wezmą udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stałego nadzorowania prac wykonywanych przez podwykonawców, tak aby przedmiot 
Umowy został wykonany z należytą starannością zawodową, rzetelnie, terminowo, z uwzględnieniem obowiązującego prawa i zgodnie 
z celem Umowy. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez podwykonawcę pełną odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

7. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie całości lub części Umowy, Wykonawca 
odpowiada jak za własne. 

8. Wykonawca będzie prowadził pełną obsługę Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy,  
tj. organizował spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego lub innej uzgodnionej z nim lokalizacji, na każdym etapie przygotowania 
i realizacji przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia przy wykonaniu przedmiotu Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, 
wymogów w zakresie oznakowania materiałów. 

10. Zamawiający po zawarciu Umowy, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy 
wzory logotypów, które Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. Na potrzeby 
niniejszej Umowy dni robocze definiuje się jako dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
oraz innych dni wolnych u Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo osobistego uczestniczenia w realizacji poszczególnych składowych przedmiotu Umowy przerz 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą 
mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich 
zaistnienia.  

13. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 12, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. 
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§ 4. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przebieg realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie przez Wykonawcę na podstawie raportów, o których mowa  
w Rozdziale V ust. G Załącznika Nr 1 do Umowy. 

2. Do każdego z raportów, o których mowa w ust. 1 zostanie sporządzony protokół odbioru raportu, zgodnie z Rozdziałem V ust. G pkt 8 
Załącznika nr 1 do Umowy, które będą stanowiły podstawę do odbioru i rozliczenia przedmiotu umowy. 

3. Odbiór poszczególnych materiałów informacyjno-promocyjnych, o których mowa w Rozdziale V ust. A-E będzie następiował po ich 
dostawie do siedziby Zamawiającego protokołem odbioru częściowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy. Protokoły, o których mowa w zdaniu poprzednim będą stanowiły załącznik do odpowiednich raportów, o których mowa  
w ust. 1. 

 
§ 5. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wykonanych w ramach Umowy utworów w zakresie 
niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz zapewnia, że utwory wykonane w ramach Umowy nie 
naruszają żadnych praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza również, iż w przypadku wykorzystania materiałów wytworzonych 
przez podmioty trzecie, najpóźniej w dniu przekazania utworu Zamawiającego będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe do 
tych materiałów. Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego będą wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie do celów 
realizacji niniejszej Umowy. 

2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego – w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie – 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich stworzonych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy utworów i ich projektów. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalanie utworów dowolną techniką – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych 

oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego i techniką cyfrową; 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu; 
c) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
d) 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; 
e) wprowadzenie utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internet, sieci wewnętrznych typu intranet, bez 

żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line; 
f) upublicznianie utworów w formie elektronicznej; 
g) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 
h) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 
i) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
j) dowolne przetwarzanie utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do 

tworzenia innych utworów. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za daną część Przedmiotu Umowy, 
która dane utwory obejmuje. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca. 

4. Wykonawca udziela prawa do udzielania zezwolenia na wykonanie praw zależnych do wszystkich utworów wykonanych w ramach 
przedmiotu Umowy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich wobec 
utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2, znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy, 
trwające przez cały czas ochrony. W szczególności Zamawiający ma prawo do: 
a) wykonywania tłumaczeń, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, 

skrótów i opracowań utworu, w tym zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, w szczególności zmian 
rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, a także wykorzystywania opracowań 
utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być 
utrata indywidualnego charakteru utworu z wyłączeniem możliwości wykorzystania wizerunku artysty zawartego w utworze w celu 
stworzenia innego utworu; 
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b) modyfikacji i wprowadzania zmian do utworów, wraz z adaptacją we wszelkiego rodzaju dostępnych formach, w zakresie 
niezbędnym ze względu na cel i przeznaczenie wykonanych utworów oraz działalność Zamawiającego. 

6. W ramach nabycia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje również prawo wykorzystania utworów i jego 
fragmentów w celach informacyjnych, edukacyjnych, konferencyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

7. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a zapłatą należnego wynagrodzenia, Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. W okresie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do nieprzeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek 
podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworów.  

8. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na 
których utrwalono utwory. 

9. Wraz z zapłatą całości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy na Zamawiającego przechodzą wszystkie prawa autorskie  
i majątkowe do utworów audiowizualnych jako integralnej całości, bezterminowo, na zasadzie wyłączności. W szczególności 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania kopii, rozpowszechniania i emisji wytworzonych w ramach Umowy materiałów 
audiowizualnych w kraju i za granicą za pomocą wszelkich technik filmowych, sieci telewizyjnych i sieci internetowych, 
wykorzystywania ww. materiałów do celów edukacyjnych i promocyjnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia poza 
przewidzianym niniejszą Umową. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, i w tym zakresie zwalnia go z wszelkiej odpowiedzialności, za wszelkie 
wady prawne wykonanych utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym w razie naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem Umowy. 

11. Mając na uwadze postanowienie ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest również do zagwarantowania dopuszczalności korzystania  
w zakresie niezbędnym do realizacji celu niniejszej Umowy, w tym w szczególności do rozpowszechniania, wizerunku osób biorących 
udział w spotach reklamowych oraz we wszelkich innych materiałach zrealizowanych w ramach Umowy. 

12. Wytworzone przez Wykonawcę, w ramach przedmiotu Umowy, utwory mogą być używane przez niego dla celów reklamy własnej. 
Rozpowszechnianie w ramach reklamy własnej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 i Załączniku Nr 1 do Umowy oraz z tytułu przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł netto (słownie ……………………) powiększone o należną wartość podatku VAT 
……. …………, tj. ………………………………... brutto (słownie ……………….). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie, określone w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy będzie płatne etapowo, po wykonaniu poszczególnych części przedmiotu zamowienia  
i zaakceptowaniu każdego z Raportów postępu oraz Raportu Końcowego. Harmonogram płatności zostanie ustalony w Raporcie 
wstępnym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że suma faktur częściowych za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego w Raportach postępu nie może przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w ust. 1. 20% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 płatne będzie po ostatecznym wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu 
odbioru Raportu końcowego. 

4. Podstawą wystawienia poszczególnych faktur VAT za wykonanie Umowy jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołów odbioru poszczególnych raportów, o których mowa w Rozdziale V ust. G Załącznika nr 1 do Umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturach VAT, w terminie 30 
dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

6. Wykonawca nie jest upoważniony do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem niewaźności. Dokonanie przez Wykonawcę czynności, o których 
mowa w zdaniu powyżej bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej jest nieskuteczne wobec Zamawiającego i nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązków nałożonych na niego Umową. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą. 
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§ 7. 
KARY UMOWNE 

1. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach: 
a) z tytułu niedotrzymania terminu w dostarczeniu Raportu wstępnego, o którym mowa w Rozdziale V ust. G pkt 2 Załącznika Nr 1 do 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego  
w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z określonych w Rozdziale V Załącznika Nr 1 do Umowy 
elementów składowych przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każde naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy; 

c) z tytułu opóźnienia w uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do projektu przedstawionego przez Wykonawcę 
zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

d) z tytułu dostarczenia materiałów lub dokumentów niezgodnych z projektami zaakceptowanymi przez Zamawiającego w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek niezgodności;  

e) z tytułu opóźnienia w realizacji działań określonych w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy (w stosunku do terminów 
wskazanych w tym harmonogramie – nie dotyczy przedstawiania raportów) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 
w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

f) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie innej niż wskazana w pkt a) - e) – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy; 

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bądź przez Zamawiającego w wyniku przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy. 

2. W każdym przypadku, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu Umowy powstanie 
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne przewidziane w Umowie podlegają sumowaniu i stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania i mogą 
być według uznania Zamawiającego: 
a) potrącane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 
 

§ 8. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Pzp. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie określonym w ust. 4 w przypadku rażącego naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień Umowy.  

3. Do rażących naruszeń postanowień Umowy Strony zaliczają w szczególności opóźnienie Wykonawcy w realizacji działań wskazanych 
w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy (w stosunku do terminów wskazanych w tym harmonogramie) i niewywiązanie się  
z nich w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, od których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający powinien 
wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia 
wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 
dni od dnia bezskutecznego upływu ww. terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od 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. 

6. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części 
zobowiązań, chyba że spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Zamawiającego wartości ze względu na brak możliwości 
osiągnięcia celu określonego w Umowie. 
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§ 9. 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych  
w art. 144 Prawa zamówień publicznych. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:  

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, 
której zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej  
w chwili powstania obowiązku podatkowego; 

2) warunków płatności oraz terminu płatności, jeżeli jest to uzasadnione interesem Zamawiającego lub zmianą w umowie  
o współfinansowanie Projektu, w ramach którego wykonywany jest przedmiot zamówienia, lub jeżeli zmiana taka wynika  
z wszelkich innych zmian wprowadzonych do Umowy. W ramach zmian nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy; 

3) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które 
wykazują związek z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej realizację; 

4) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia; 

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres niezbędny do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty na 
skutek okoliczności określonych poniżej: 
a) zmiany spowodowane czynnikami środowiskowymi, takimi jak: 

i. klęski żywiołowe, 
ii. warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zaplanowanych, określonych elementów przedmiotu Umowy; 

b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, skutkujące wstrzymaniem lub wydłużeniem prac przez Wykonawcę  
z przyczyn od niego niezależnych; 

c) jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) jeżeli zmiana wynika ze zmiany umowy o współfinansowanie Projektu lub wytycznych Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji 
Zarządzającej Projektem, którego dotyczy niniejsza Umowa; 

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac w wyznaczonym terminie, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron np. przedłużające się procedury urzędowe i administracyjne; 

f) zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek 
z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej realizację; 

g) zmiany będące następstwem konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup mieszkańców  
w pobliżu inwestycji, grup społecznych itp., które były trudne do przewidzenia na etapie procedury przetargowej. 

3. Przewidziane w ust. 2 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do Umowy, stanowią uprawnienie 
Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 
wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 

 
§ 10. 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego informacji prawnie chronionych oraz tych, 
których utrata, udostępnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować szkodę dla Zamawiającego. 

2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od Zamawiającego, które są 
opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy, oraz obowiązek 
udostępnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią 
pisemną zgodą drugiej Strony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia zachowania tajemnicy przez osoby pozostające w jego dyspozycji oraz 
przedsięwzięcia odpowiednich zabezpieczeń przed jej ujawnieniem. Zobowiązania, co do poufności informacji, wynikające z Umowy 
wiążą Wykonawcę od dnia podpisania niniejszej Umowy bezterminowo. 
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§ 11. 
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

1. Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w ramach projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej 
poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postępowania  
w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach 
pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego 
postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż nie oferował ani nie dawał korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w ramach Projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej 
poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postępowania  
w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 
Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego 
postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

 
§ 12. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej skierowanej na adresy Stron zawarte w komparycji Umowy, pod 
rygorem nieważności. Dla zawiadomień, zapytań lub informacji pozostających bez wpływu na zmiany lub uzupełnienia Umowy 
dopuszcza się przekazywanie dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i w ten sposób będzie interpretowana. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo 
zamówień publicznych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy,  
a w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz dla 
Wykonawcy. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
a) Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy zamówienia 
b) Załącznik nr 2 – Formularz oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
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