
Załącznik nr 6 

                             Wykaz istotnych postanowień (wzór wstępny umowy) ……… 

zawarta w Rzeszowie  dnia ………………. r. pomiędzy: 
Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa  w Rzeszowie, reprezentowanym 
przez: 
- ………………………………  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………. 
zwanym/zwaną  dalej Wykonawcą  

„Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”  toczy się  
w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi na przeprowadzenie postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo  zamówień publicznych przez 
specjalistę ds. zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” Projekt współfinansowany z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 
ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny 
transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (zwanego dalej Projektem). 
 
§ 2 
Czas trwania niniejszej umowy przewidziany jest od dnia podpisania niniejszej umowy do 
czasu zakończenia ostatniego postępowania zleconego przez Zamawiającego, a zakończonego 
podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą  w ramach realizowanego   i wymienionego 
wyżej projektu 
 
§ 3 

1. Zakres prac Wykonawcy w poszczególnych postępowaniach opisanych w załączniku nr 
1 będzie obejmował w szczególności: 

a. Zapewnianie zgodności prowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych z ustawą prawo  zamówień publicznych. 

b. Przygotowywanie wszelkich dokumentów dotyczących postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego 

c. Wykonywanie wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie zleconym.  

d. Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu dokumentów 
związanych prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

e. Prowadzenie pisemnej dokumentacji dot. postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

f. Przygotowywanie i zamieszczanie niezbędnych informacji o wynikach 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do wymagań 



określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (strony internetowe 
jednostek, biuletyny UZP itp.) 

g. Przygotowywanie informacji na potrzeby sprawozdawczości i bieżącej 
działalności w zakresie zleconym.  

h. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 
wszystkich załączników do postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

i. Opracowanie i przygotowanie dokumentów i informacji o przewidzianych 
zamówieniach uzupełniających, dodatkowych, jeżeli przewiduje się 
udzielanie takich zamówień. 

j. Koordynowanie wszelkich czynności należących do Zamawiającego, 
związanych  
z udzieleniem zamówień publicznych. 

k. Opracowanie projektów umów, wniosków, protokołów, odpowiedzi, 
zapytań itp. dotyczących udzielenia zamówień publicznych w zakresie 
zleconym 

l. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 
zakresie zleconym. 

m. Współpraca z jednostkami  w zakresie szacowania wartości zamówienia i 
określenie zakresu merytorycznego zamówień. 

n. Organizacja prac komisji przetargowej i kierowanie jej pracami. 
o. Udział i współpraca w komisjach przetargowych i sporządzanie 

protokołów dokumentujących ich pracę. 
p. Ocena formalno-prawna składanych ofert, weryfikacja kompletności i 

prawidłowości dokumentacji przetargowej  składanej przez wykonawców. 
q. Współpraca z zespołem realizującym projekt. 
r. Świadczenie usług doradztwa, konsultingu, sporządzania opinii prawnych 

oraz wszelkich projektów pism w zakresie realizacji zamówienia. 
s. Udział w postępowaniach odwoławczych w charakterze eksperta w tym 

odpisywanie na pisma. 
t. Kompletowanie dokumentacji zakończonych postępowań w celu 

przekazania ich do archiwum. 
1. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć  usługę osobiście w siedzibie jednostek 

Zamawiającego w wymiarze do 30 godzin miesięcznie, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem spotkań. 

2. Czynności, które nie wymagają świadczenia osobistego Wykonawca może wykonywać 
zdalnie. 

 
§ 4 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne 

łączne wynagrodzenie w wysokości ………………………… brutto/ zł (słownie brutto: 
………………………………………………………………) w tym: netto…………  
i VAT…………………………………, w tym za kolejne etapy zgodnie ze złożoną 
ofertą, tj: 

Za Etap 1. – ……………zł brutto  w tym……….VAT…………… 
Za Etap 2. -  ……………zł brutto  w tym……….VAT…………… 
Za Etap 3 – ……………zł brutto   w tym……….VAT…………… 
Za Etap 4. – ……………zł brutto  w tym……….VAT…………… 
Za Etap 5. – ……………zł brutto  w tym……….VAT…………… 
 



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wszelkie koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Płatność będzie odbywać się każdorazowo po zakończeniu danego etapu przedmiotu 
umowy, zakończonego podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą.  

4. Załącznikiem do faktury/rachunku/umowy zlecenia będzie sporządzony i podpisany bez 
zastrzeżeń protokół potwierdzenia  wykonania usługi – zgodnie z załącznikiem nr 7 
(zwany dalej Protokołem). 

5. Osoby upoważnione do podpisania 
protokołu:………………………………………………... 

6. Faktura wystawiona będzie z terminem płatności do 30 dni -  termin płatności będzie 
liczony od momentu wpływu faktury do jednostki. 

7. Przy opóźnieniach z tytułu zapłaty za usługę Wykonawca nie będzie naliczał odsetek. 
8. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji któregoś z etapów, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości uwzględniającej zmniejszenie liczby etapów. 
Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym 
roszczenia odszkodowawcze z tytułu powstania różnicy pomiędzy maksymalnymi 
kwotami wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, a kwotą wynagrodzenia Wykonawcy 
uwzględniającą zmniejszenie liczby etapów. 

 
§ 5 
 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia, 

zasoby i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz 
zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, w zgodności z wszystkimi 
mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  
i szczególnym uwzględnieniem jego interesów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji 
niniejszej Umowy. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 
Zamawiającemu informacje o przebiegu aktualnie prowadzonej sprawy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkich informacji, 
dokumentów  
i materiałów niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy.  

4. Strony zgodnie postanawiają, iż przedmiot umowy będzie przekazywany 
Zamawiającemu na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych elementów umowy w 
sposób zgodnie ustalony między stronami. 

5. W przypadku wystąpienia wad w przekazanej części realizacji umowy Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 

6. Odbiór przedmiotu umowy będzie się odbywał sukcesywnie w trakcie realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które będą wynikały ze składanych 
przez Zamawiającego zleceń. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż realizacja obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego wady  

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszelkiej dokumentacji, związanej z 

realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji  
projektów dofinansowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  



2. Z uwagi na fakt, że Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020., Wykonawca - na wezwanie podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektu - zobowiązany jest do 
udostępnienia temu podmiotowi dokumentów, w tym dokumentów finansowych, 
związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.  
 
 
§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 
ust. 1 

b) za nieusprawiedliwione naruszenie §3 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia,  
o którym mowa w §4 ust. 1 

c) w przypadku niewykonania poszczególnych dokumentów (elementów umowy) 
oraz nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego (etap 
przedmiotu zamówienia) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w 
wysokości 1 %  wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za skutki 
wykonanych czynności do wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1  

3. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej.  
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy.  
5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego, wysokość odszkodowania nie może przekraczać wartości niniejszej 
umowy, o której mowa w § 4 ust. 1  

6. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, przy czym za 
ważny powód Strony uznają między innymi sytuację, w której Wykonawca: 
a) zaprzestał wykonywania Umowy, lub 
b) nienależycie wykonuje Umowę.  

7. W rozumieniu ust. 6 pkt b) Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie między 
innymi, gdy: 
a) naruszenie zobowiązania nastąpiło wskutek winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Wykonawcy, lub 
b) naruszenie zobowiązania daje Zamawiającemu uzasadnione podstawy, aby nie 

pokładać zaufania w dalszym wykonywaniu Umowy przez Wykonawcę, lub 
c) Wykonawca nie usunie wad w elementach przedmiotu umowy w terminie 

wyznaczonym na ich usunięcie.  
1. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej.  
2. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy może dotyczyć całej Umowy lub części 

Umowy jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę. 
 
§ 8 

1. Wykonawca, bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek 
ze Stron, przenosi na Zamawiającego w dniu podpisania Protokołu dotyczącego danego 
etapu umowy, wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem decydowania o 
wykonywaniu autorskich praw zależnych do objętej podpisanym Protokołem 
dokumentacji postępowania dotyczącej danego etapu umowy, zwanej dalej w niniejszym 



paragrafie „Utworem”, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, na czas 
nieokreślony, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania 
z Utworu. 

2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 
1) utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego rodzaju 

nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej i 
miękkiej oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice 
(w tym: reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej), na nośnikach 
fonicznych – audiobooki i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-
booków), 

2) zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, na wszelkiego 
rodzaju nośnikach, w szczególności: drukiem w dowolnej formie (w tym: w twardej  
i miękkiej oprawie, wydaniach broszurowych, pismem Braille’a) i dowolnej technice  
(w tym: reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej, na nośnikach 
fonicznych – audiobooki) i na nośnikach informatycznych (w tym w formie e-
booków), 

3) wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet, 
5) publicznie wykonywanie i publicznie prezentowanie,  
6) wystawianie, 
7) wyświetlanie, 
8) wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy, 
9) wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez 

Zamawiającego, 
10) wielokrotne wykorzystanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie 

egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych, 
11) udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb 

Zamawiającego, 
12) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach. 
13) powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie 

późniejsze zmiany w Utworze dokonywane przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na decydowanie o wykonywaniu autorskich praw 

zależnych  bez konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy, jego pracowników lub 
podwykonawców.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, obejmuje także wynagrodzenie za: 
1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji,  

o których mowa w ust. 2, 
2) upoważnienie do korzystania z Utworu w zakresie określonym postanowieniami 

Umowy, 
3) przeniesienie prawa decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do 

Utworu, 
4) przeniesienie własności nośnika(-ów), na których Utwór utrwalono. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonany Utwór będzie wynikiem jego 
indywidualnej działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani 
jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworu, a w szczególności za ewentualne 
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. W 
przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w 



wyniku korzystania przez Zamawiającego  
z Utworu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków 
prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami,  
a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku 
braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań 
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu zasądzone od Zamawiającego i wypłacone przez Zamawiającego kwoty 
odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej osób 
trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, wraz  
z wszelkimi związanymi z tym wydatkami i opłatami, włączając w to koszty procesu  
i obsługi prawnej - pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę  
o zgłoszonych roszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 
kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu. 

6. W celu wykonania Umowy, w dniu podpisania Protokołu, Zamawiający udziela 
niniejszym Wykonawcy na okres wykonywania Umowy niewyłącznej, obowiązującej na 
terytorium Polski i nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do 
Utworu na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. 

 
 
§ 9 

1. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku  
z umową winny być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez należycie 
upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron, pod rygorem nieważności. 

2. Strony mają obowiązek informować się wzajemnie listem poleconym o wszelkich 
zmianach dotyczących adresu siedziby, adresu do korespondencji oraz numeru faksu pod 
rygorem uznania za skuteczne doręczenia pod uprzednio znany Stronie adres lub numer 
faksu.    

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 
będą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zmawiającego  
i jeden dla Wykonawcy.  

 
              

     ZAMAWIAJ ĄCY                                                     WYKONAWCA 

  



 
  
 
 
 
                                                                                                              

 

 

 


