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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
Wzór umowy 

Umowa nr ……….. 
na wykonanie spotu reklamowego z przeniesieniem praw autorskich 

 
 zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ………. 2019 roku, pomiędzy:  
 
AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział 
XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000394569, NIP 701-030-24-56, REGON 142990254, kapitał zakładowy 534 072 
000,00 zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, w sposób wskazany na stronie  
z podpisami, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a   
 (w zależności od formy prawnej Wykonawcy uzupełnić jedno z poniższych) 
............................................ z siedzibą w ……………… (… - .…), przy ul. ………..…, zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………………, Wydział … 
Gospodarczy KRS, pod numerem ……………., NIP ……………, REGON ……………….., kapitał zakładowy w całości 
wniesiony i opłacony w wysokości … zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na 
podstawie pełnomocnictwa nr .… z dnia ….… roku, stanowiącego wraz z wydrukiem z KRS Załącznik nr 1 do Umowy, 
przez: 

1. ……………………… -……………………………..; 
2. ………………………. - ……………………………; 

 
…………………... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ………………….…, z głównym miejscem 
wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń w …………… (…-…), przy ul. …..….., wpisaną/ym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …….…, REGON …………..…, reprezentowaną/m osobiście 
albo przez pełnomocnika przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa nr ..… z dnia ….. roku, 
stanowiącego wraz z wydrukiem z CEIDG Załącznik nr 1 do Umowy;  
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej pojedynczo „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie otwartym  na podstawie regulaminu wewnętrznego 
Zamawiającego – nr sprawy …………………………, o następującej treści: 

§ 1. 
[Przedmiot Umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dzieło polegające na opracowaniu koncepcji, scenariusza, 
wyreżyserowania i montażu 12 spotów (filmów) reklamowych dotyczących działalności Zamawiającego,  
z wykorzystaniem wizerunku Oddziałów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do Umowy (zwanych dalej łącznie 
„Dziełem”), na warunkach i zasadach określonych w Umowie.  

2. Wykonawca wykona Dzieło zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik  
nr 3 do Umowy, Zapytaniem ofertowym Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, oraz Ofertą 
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.  

3. Przedmiotem Umowy jest również przeniesienie na Zamawiającego nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich 
praw majątkowych oraz praw zależnych do Dzieła jako całości oraz jego fragmentów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt zgody osób, których wizerunki zostały 
utrwalone w Dziele, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w związku  
z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi 
do należytej realizacji Umowy. 

§ 2.  
[Sposób wykonania Dzieła] 

1. Dzieło, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonane według zaakceptowanego przez Zamawiającego 
scenariusza. 
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2. Scenariusz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca opracuje scenariusz, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, na podstawie założeń do scenariusza, o których mowa w Załączniku nr 3 oraz informacji przekazanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. Scenariusz będzie precyzyjnie określał poszczególne ujęcia i rodzaj oprawy graficznej 
użytej w Dziele, tekst lektorski oraz użyte utwory muzyczne. 

3. Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego Szczegółowy harmonogram działań, który będzie uwzględniał 
terminy wynikające z Umowy, w szczególności terminy realizacji sesji nagrań w Oddziałach Zamawiającego ustalone  
w porozumieniu z osobą reprezentującą Zamawiającego. 

4. Dzieło zostanie zrealizowane i przekazane Zamawiającemu do akceptacji w terminie do dnia …………….. r.  
5. Zamawiający może Dzieło zaakceptować lub wnieść uwagi w terminie 3 dni roboczych (tj. z wyłączeniem sobót i dni 

uznanych ustawowo za wolne od pracy, dalej „Dni robocze”) od dnia otrzymania egzemplarza Dzieła. 
6. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu poprawiony egzemplarz Dzieła uwzględniający 

te uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wniesienia przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający może poprawione dzieło zaakceptować lub wnieść uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

egzemplarza poprawionego Dzieła. Wykonawca naniesie ostatecznie poprawki w ciągu 5 dni roboczych. 
8. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, uznaje się  

że Zamawiający zaakceptował Dzieło. 
9. Poprawki o których mowa w ust. 4-5 powyżej nie skutkują dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 
10. Wykonawca, po akceptacji przez Zamawiającego Dzieła, przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz Dzieła, utrwalonych na 

płytach DVD w jakości DVD, a oryginalną wersję HD (1920-1080 pikseli), format: Uncompressed MOV (24 lub 25 
klatek/s – razem obraz i dźwięk), dostarczy w formie pliku na nośniku pamięci zewnętrznej (np. pendrive) oraz 
elektronicznie poprzez np. ftp, wetransfer. Wykonawca dostarczy także Zamawiającemu, drogą elektroniczną – poprzez 
e-mail, Dzieło w wersji skompresowanej umożliwiającej do publikację w Internecie. 

11. Odbiór Dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przekazaniu przez Wykonawcę Dzieła w ilości egzemplarzy 
określonych w ust. 10 powyżej oraz materiałów roboczych. Z czynności odbioru, w dniu odbioru, Strony sporządzą 
protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

12. Wykonawca oświadcza, że czynności o których mowa w § 1 Umowy będą przejawem jego działalności twórczej  
o indywidualnych charakterze oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy według swojej najlepszej wiedzy i najwyższej  
w tej mierze staranności mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub 
mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, 
naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także 
o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje  
do wykonania przedmiotu Umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 
w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

15. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, udzieli wszelkich znanych lub będących w jego posiadaniu informacji i danych, 
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego lub do których 
posiadał będzie dostęp w związku z realizacją Umowy, przy czym obowiązek ten wiąże Wykonawcę tak  
że po zakończeniu realizacji Umowy oraz w trakcie wykonywania innych czynności podejmowanych na zlecenie, bądź na 
rzecz Zamawiającego, po wygaśnięciu Umowy lub po zakończeniu wykonywania zleconych czynności.  

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zawartym w zapytaniu ofertowym szczegółowym opisem wymagań wobec 
powyższych działań, posiada doświadczenie, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz potencjał osobowy i techniczny,  
a także środki finansowe do wykonania wszystkich czynności objętych niniejszą Umową oraz, że nie zachodzą żadne 
okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na nienależyte wykonanie przez niego Umowy. 

18. W dniu przekazania Dzieła Wykonawca wyda także Zamawiającemu materiały robocze powstałe w wyniku realizacji 
niniejszej Umowy. Z chwilą wydania Dzieła i materiałów roboczych Wykonawca przenosi na Zamawiającego także 
własność nośników, na których przedmiot umowy i materiały robocze zostały umieszczone w tym autorskie prawa 
majątkowe do utworów będących przedmiotem materiałów roboczych choćby miały postać niedokończoną w zakresie 
wskazanym w § 9 niniejszej Umowy.  

19. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy logotypów niezbędnych w realizacji Dzieła. Pozostałę materiały 
niezbędne do wykonania Dzieła Wykonawca jest zobowiązany pozyskać i samodzielnie wykonać Dzieło. 
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20. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt zgody osób, których wizerunki zostały 
utrwalone w Dziele, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 

§ 3.  
[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca oświadcza, że Dzieło  jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie  
z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczone Dzieło. Gwarancja udzielona jest 
na okres 2 lat. Termin gwarancji rozpoczyna bieg z dniem następującym po dacie odbioru Dzieła. 

3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

4. W przypadku, gdy dostarczone Dzieło zawiera wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji,  
w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
na własny koszt Dzieła odpowiednio: pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego - w terminie 5 
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. 

6. Jeżeli z powodu wady prawnej Dzieła Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest 
obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty wynagrodzenia bez względu na inne postanowienia Umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi we właściwym terminie do usunięcia wady oraz naprawienia szkód wyrządzonych taką 
wadą, wówczas Zamawiający może, po zawiadomieniu o tym Wykonawcy, usunąć taką wadę i naprawić wyrządzone 
szkody we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie również  
w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady wraz z wyrządzoną szkodą, lecz je bezzasadnie wstrzyma lub też 
ich nie ukończy we właściwym terminie. Koszty usunięcia wady wraz z wyrządzoną szkodą zostaną w takim przypadku 
zwrócone Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego w 
tej kwestii.  

§ 4. 
[Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy] 

1. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby, jako osoby uprawnione do kontaktowania się w związku z realizacją Umowy: 
a) w imieniu Zamawiającego – …………………………..  
b) w imieniu Wykonawcy – ……………………………….  

2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby, o której mowa w ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zmiany 
Umowy, wymaga jednak dla swej ważności uprzedniego poinformowania pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, 
o tym drugiej Strony. Ryzyko braku przekazania informacji o zmianie osoby uprawnionej spoczywa na Stronie, która 
dokonuje tej zmiany. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy,  
za wyjątkiem składania oświadczeń woli, chyba, że co innego zastrzeżono w Umowie. 

§ 5. 
[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi: netto 
……………………PLN (słownie: …………………… 00/100), tj. wartość brutto ……………………………. PLN 
(słownie: …………………………..  00/100). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie możliwe koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykorzystanych w Dziele utworów 
oraz do materiałów roboczych przekazanych Zamawiającemu. 

3. Szczegółowe ceny jednostkowe określa wypełniony Formularz Ofertowy (zał. Nr 5) Wykonawcy. Ceny, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji Umowy. 

4. Po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca wystawi fakturę i dostarczy ją 
Zamawiającemu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wystawienia. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem cenę za dostarczone Dzieło w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną wystawionych przez Wykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.),w formacie PDF, przez co zapewniona zostanie autentyczność ich 
pochodzenia oraz integralność treści i czytelność. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną 
również faktury korygujące i duplikaty faktur. 
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7. Zamawiający oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania dokumentów jest adres e-mail: faktury@rewita.pl. 
8. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się datę wpływu faktury na wskazany w ust. 9 powyżej adres  

e-mail. 
9. W temacie wiadomości będą zamieszczone dane dotyczące numeru wysyłanej faktury/numerów wysyłanych faktur. 
10. Zgoda może zostać cofnięta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wówczas Wykonawca faktury traci prawo do 

wystawiania i przesyłania do odbiorcy faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia 
o cofnięciu zgody. 

§ 6. 
[Termin realizacji Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła w terminie do ………………………… roku. 
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie wykona powtórny montaż Dzieła z aktualizacją oferty 

Zamawiającego – w okresie 12 miesięcy od oddania Dzieła (z dostępnych, nakręconych przez Zamawiającego materiałów) 
w terminie ustalonym przez Strony. Wówczas odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy Umowy. 

§ 7. 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:  
1) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym nieusunięcia wad w Dziele 

wskazanych przez Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także wystąpienia zdarzeń, 
które mogłyby stawiać w wątpliwość wiarygodność Wykonawcy, jego rzetelność oraz jakość usług świadczonych 
przez Wykonawcę, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) zaistnienia okoliczności, ze względu, których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możliwość realizować przedmiot 

Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy według oceny Zamawiającego.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Jeżeli Wykonawca opóźniać się będzie z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy w taki sposób, iż, nie będzie 

prawdopodobne, aby zdołał go ukończyć w całości w ustalonym terminie, Zamawiający będzie mógł bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, niezależnie od zakresu wykonania Umowy.  

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Zleceniodawca może – wedle własnego uznania – przyjąć część przedmiotu 
Umowy, która została zakończona do chwili odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się 
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do przyjętego zakresu prac.  

5. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia  
od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku odstąpienia umownego lub na podstawie 
kodeksu cywilnego, Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia należnego za wykonaną i potwierdzoną przez 
Zamawiającego część Umowy. 

§ 8. 
[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 
2) niedostarczenia Dzieła przez Wykonawcę w terminie lub miejscu ustalonym przez Strony - w wysokości 100 

PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
3) dostarczenia Dzieła przez Wykonawcę z wadami - w wysokości 100 PLN za każdy przypadek; 
4) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi - w wysokości 100 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie 

cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wartość 
zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu na mocy powyższych postanowień  
z należności za dostawę Dzieła.  
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§ 9.  
[Prawa autorskie] 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość osobistych i majątkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy  
o  którym mowa w § 1. Umowy. Majątkowe prawa autorskie i osobiste do wykonanego Dzieła i przekazanych 
materiałów roboczych należą do Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski zapisami prawa 
autorskiego. Przeniesienie praw majątkowych praw autorskich  oraz wszystkie zapisy niniejszego paragrafu odnoszą  
się także do materiałów roboczych stworzonych w trakcie wykonywania Umowy.  

2.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą ustalenia  Dzieła i materiałów roboczych prawo własności  
do Dzieła oraz wszelkie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania Dziełem  
i materiałami roboczymi, na następujących polach eksploatacji zgodnie z art. 50 Prawa autorskiego:  

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m. in. 
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, techniką audiowizualną;  

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),  
w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, techniką audiowizualną; 

3)  wprowadzanie do obrotu; 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej oraz do baz danych;  
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

(m. in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów 
odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m. in. w technice 
downloading, streaming. IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m. in. telefonów stacjonarnych 
i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu 
danych); 

6) publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie (m. in. na telebimach, jak również za pomocą dowolnych 
urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 
plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów 
stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, IPod, IPhone itp.); 

7) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie, najem i sprzedaż; 
8) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane i/lub niekodowane, odpłatne i/lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez 
stacje naziemne m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,  
z wyłączeniem transmisji video w rosiewczych systemach publicznej telewizji analogowej i cyfrowej; 

9) wykorzystanie w celach reklamowych lub promocyjnych bez względu na sposób i medium reklamy oraz rodzaj 
i kategorię reklamowych przedmiotów i usług, w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory lub ich 
elementy utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;  

10) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie w szczególności na pokładach w autobusach, w hotelach,  
na pokazach otwartych i zamkniętych. 

11) zgłoszenie w charakterze znaku towarowego niezależnie od trybu rejestracji. 
3. Zamawiający nabywa prawa objęte niniejszą Umową bezterminowo, z dniem realizacji zamówienia i jego odbioru przez 

Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystania dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy w całości lub w części w okresie nieograniczonym w czasie na terenie kraju i za jego granicami bez obowiązku 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, które nie zostało przewidziane w niniejszej Umowie.  

4. Wykonawca ma prawo do eksploatacji dostarczonych Zamawiającemu materiałów wyłącznie w swoim portfolio,  
na stronach internetowych Wykonawcy oraz we wszelkich materiałach referencyjnych. 

5. Wykonawca nie może wykorzystywać opracowanych dzieł w wyniku realizacji przedmiotu Umowy jako całości lub 
fragmentów materiałów dla jego innego klienta zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.  

6. Prawa, o których mowa powyżej, przysługują Zamawiającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium 
innych państw w zakresie określonym w umowach międzynarodowych.  

7. Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych Zamawiający nabędzie także wyłączne prawo do zezwalania  
na wykonywanie i wykorzystywanie zależnych utworów i praw autorskich, w tym wyłączne prawo do zezwalania  
na wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji, opracowań, adaptacji lub zmian utworów. 
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8. Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 
praw majątkowych do Dzieła i zmian w Dziele na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do Dzieła i zmian  
w Dziele nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione  
na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu. 

9. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości,  
w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako cześć dzieła zbiorowego, 
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji itd. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich 
majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych 
utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz własność nośników/egzemplarzy, na których 
utwory utrwalono. Wskazane wyżej Wynagrodzenie w całości zaspokaja roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
Utworów oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów zgodnie z Umową. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego, potwierdzić w dowolnej formie 
Zamawiającemu nabycie praw autorskich i praw zależnych do utworów przez Zamawiającego w chwili ich przekazania 
Zamawiającemu.  

12. Wykonawca zobowiązuje się, że utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich i zależnych nie będą 
obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich (tzn. prawa autorskie będą przysługiwały wyłącznie  
i samodzielnie Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób 
trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i zależnych. 

13. Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich lub 
zależnych, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Wykonawca 
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku  
z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne  i korzystne działania w celu obrony 
przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich 
czynnościach związanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich i zależnych, w szczególności  
w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami.  

§ 10. 
[Postanowienia końcowe]  

1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. 
Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, 
doręczenie dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne. 

3. Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej dla wywołania skutków prawnych. 
4. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  
5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
6. Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

  
Lista załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG Zamawiającego wraz z kopią pełnomocnictwa;  
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Oddziałów Zamawiającego; 
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
4. Załącznik nr 4 – Zapytanie ofertowe Zamawiającego; 
5. Załącznik nr 5 –  Oferta Wykonawcy. 
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