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RPO.IV.KK.2621/51/2022
Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert – Wzór Umowy

UMOWA nr ………
zawarta w dniu …………… 2022 r. w Lublinie pomiędzy:
Województwem Lubelskim
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45
działającym jako Nabywca,
Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin,
działającą jako „Odbiorcą”,
reprezentowaną przez:
Pana

Marka

Neckiera

–

Dyrektora

Lubelskiej

Agencji

Wspierania

Przedsiębiorczości

w Lublinie,
zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowana/ny przez:
…………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie dalej zwanymi „Stronami”,
o następującej treści:
Niniejsza Umowa została zawarta w trybie regulaminowym dla zamówień, których wartość nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
§1
1. Przedmiotem Umowy jest usługa wyprodukowania 4 spotów wideo, przeznaczonych do emisji
w Internecie, w tym w szczególności na kanale m.in. YouTube, fanpage’u Lubelskie Fundusze
Europejskie oraz stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl, zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu
Zamówienia (OPZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres zadań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy,
zgodnie z treścią OPZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 r.
3. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego
protokołu odbioru (stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy), o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
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Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na zasadach wynikających
z § 6 Umowy.
§2
1. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu Umowy, zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy (informacje dot. naborów wniosków oraz
przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie na swoje innowacyjne projekty, elementy graficzne
zgodne z Key Visual 2014 - 2020, adres strony internetowej oraz logotypy).
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem szczególnej
staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie
z obowiązującymi normami branżowymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym, w tym w szczególności udzielać
wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy.
§3
1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji następujące elementy Przedmiotu Umowy, odpowiadające wymogom określonym w treści
OPZ:
a) propozycję 3 lektorów, spośród których jeden występował będzie w spotach,
b) propozycję 4 scenariuszy spotów – po jednym dla każdego ze spotów.
2. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z elementów przedstawionych w ramach propozycji,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić
alternatywną propozycję, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o braku
akceptacji.
3. Zaakceptowanie lub zgłoszenie braku akceptacji któregokolwiek z elementów przedstawionych
w ramach propozycji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania propozycji.
4. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia akceptacji każdej z propozycji scenariuszy spotów,
o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, wyprodukuje oraz przedstawi Zamawiającemu
spot celem zatwierdzenia.
5. W przypadku braku zatwierdzenia któregokolwiek ze spotów, Wykonawca zobowiązuje się
przedstawić spot skorygowany według wytycznych Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia o braku zatwierdzenia.
6. Po ostatecznym zatwierdzeniu spotów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać
je Zamawiającemu.
§4
1. Odbiór Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru.
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2. Protokół odbioru zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu
przez Wykonawcę spotów – materiałów filmowych.
§5
1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:
a) ……………………… e-mail: ……………………… tel……………………………….,
b) ……………………… e-mail: ……………………… tel ………………………………..
2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:
a) ………………………. e- mail: ………………….…. tel……………………………..…,
b) ………………………. e- mail: ………………….…. tel………………………………….
3. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i może być dokonana w drodze pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
§6
1. Za prawidłową realizację całości Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie ………………………….. zł brutto (słownie:
……………………………….……….. złotych……/100), tj. netto ……………………..zł (słownie:
…………………………………….. złotych …………/100).
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje
wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą Przedmiotu Umowy do Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone przez
Zamawiającego po przekazaniu wszystkich spotów – materiałów filmowych, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisaniu
protokołu odbioru.
4. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT zawierającą następujące dane:
- podmiot wskazany jako Nabywca:
Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45;
- podmiot wskazany jako Odbiorca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a,
20–704 Lublin;
6. W razie wcześniejszego wystawienia faktury Zamawiający dokona jej zwrotu bez księgowania,
a termin zapłaty wynagrodzenia nie rozpocznie biegu do momentu spełnienia warunków określonych
wyżej.
7. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie zostanie przyjęta przez
Zamawiającego, a tym samym nie powstanie obowiązek jej zapłaty po stronie Zamawiającego.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności względem Wykonawcy wynikających
z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.
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§7
1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania Umowy przez Wykonawcę we właściwym terminie,
niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości stanowiącej 10% kwoty wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust.1 Umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiającemu
przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każde uchybienie stwierdzone w protokole odbioru .
3. Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym za przekroczenie przez Wykonawcę terminu
określonego w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki.
4. Za zwłokę w trakcie procesu akceptacji, o którym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wszelkie należności
z tytułu kar umownych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty w wyznaczonym
terminie.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku nieprzystąpienia do wykonania
Umowy przez Wykonawcę we właściwym terminie, niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie wraz z uzasadnieniem
w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.
8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
9. W razie rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia ponad odpowiadające prawidłowo
zrealizowanemu zakresowi Przedmiotu Umowy.
§8
1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
z chwilą przekazania każdej z części oraz elementu stanowiącego Przedmiotu Umowy autorskie prawa
majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wyniku realizacji Umowy
(w tym zdjęć wykorzystanych w spotach w każdej formie utrwalenia) uprawniające do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na wszelkich polach eksploatacji,
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w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), w tym:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką dowolnej liczby
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, co obejmuje także prawo do obrotu,
użyczenia lub najmu zmodyfikowanych zdjęć wykorzystanych w spotach,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit b) - 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 (w tym także w sieci Internet),
d) wprowadzania utworów do pamięci dowolnej liczby komputerów.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, Wykonawca, z chwilą przekazania
każdej z części oraz elementu stanowiącego Przedmiotu Umowy, przenosi również na Zamawiającego
wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania,
zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu
dodatkowego wynagrodzenia.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, z chwilą przeniesienia autorskich praw
majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utrwalono utwory
wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów,
o których mowa w ust. 1 i 2, nie będą wykonywały ich w stosunku do Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z jakichkolwiek dóbr niematerialnych,
w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporządzanie nimi, przenoszonych na
podstawie Umowy nie będzie naruszało przepisów prawa oraz żadnych praw osób trzecich.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem autorskich
praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy i zobowiązuje się do
zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych, na następujących zasadach:
a) w zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego w przypadku
zgłoszenia przeciwko niemu uzasadnionego roszczenia z tytułu naruszenia przez utwory
dostarczone na podstawie Umowy, praw osób trzecich,
b) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego pokryje odszkodowania, które
w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Zamawiającego
prawomocnym wyrokiem. Jeżeli powyższe roszczenia są prawdopodobne, Wykonawca może
dodatkowo zaoferować nieodpłatnie modyfikację utworu, lub zastąpić utwór wolnym od wad.
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§9
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień Umowy w zakresie:
1) terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy lub podczas jej
realizacji;
b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
d) wykrycia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób;
e) działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie,
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu
prawnego lub faktycznego;
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w przypadku, gdy na należyte
wykonanie Umowy wpływają okoliczności związane z COVID-19, zmian umowy dokonuje się
w trybie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).
3. Przez siłę wyższą Strony będą rozumieć dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie
zdarzenie będące poza kontrolą Stron, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze
swoich obowiązków, które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie
można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
4. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie się
powiadomić.
§ 10
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją Umowy będą
wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej
Umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja
niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 5 ust. 1 i 2 Umowy zapoznały się i dysponują
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby
realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż:
a) Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w związku
z

realizacją

niniejszej

Umowy,

jest

Dyrektor

Lubelskiej

Agencji

Wspierania

Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel. (81) 46 23 800,
e-mail: lawp@lawp.eu, www.lawp.eu.
b) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem
można się kontaktować pod adresem: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, e-mail:
iod@lawp.eu.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
−

art 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem Umowy,

−

art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
•

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

•

art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

•

art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

d) Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
−

niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy,

−

jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

−

dochodzenia roszczeń,

−

archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej Umowy, a po
jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów dotyczących
archiwizacji. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
f) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi
prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz
celu zgodnym z niniejszą Umową.
g) Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
−

dostępu do treści swoich danych osobowych,
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−

sprostowania swoich danych osobowych,

−

usunięcia swoich danych osobowych,

−

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

−

przenoszenia swoich danych osobowych,

−

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Wskazane
uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust.. 3 lit. b) Umowy.

h) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich
niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację.
i)

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

j)

Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji
niniejszej Umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony
oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.

k) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób zapewniający dostępność
osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) i w tym celu
przy realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązuje się zastosować, mając na uwadze treść art. 6 ww. ustawy
racjonalne usprawnienia, rozumiane jako konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania nie
nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym
przypadku, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości dotarcia do
treści publikowanych przez Wykonawcę tj. emitowany materiał audiowizualny będzie zawierał tłumacza
języka migowego lub tekst pisany w języku polskim.
§ 12
1. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem
nieważności, chyba że co innego wynika z treści Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności całej Umowy,
a postanowienie nieważne zastępowane jest przez Strony nowym, a w jego braku stosuje się zasady
wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
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4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku
ich nieskuteczności Strony podlegały będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Przedmiot Umowy sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

……………………………….
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór protokołu odbioru.
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