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UMOWA 

PODR/……../DROW/077/………/AP/2021 

 

 

Zawarta w dniu …………... w  Lubaniu pomiędzy:  

 

Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu 

Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3 

83-422 Nowy Barkoczyn 

NIP 583-28-80-729 

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Dolnego – Dyrektora PODR 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..,  

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

 

o następującej treści: 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest produkcja przez Wykonawcę 3 filmów promujących 

funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych realizowanych w ramach operacji pt. 

„Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej” w ramach 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 

na lata 2020-2021.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. 

3. W ramach umowy Wykonawca przeniesienie autorskie prawa majątkowe i pokrewne na 

zasadach określonych w § 6 do utworów wskazanych w ust. 1 zwanych dalej utworami. 

 

§2 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 14 października 2021r, z tym 

że poszczególne prace będą odbywały się w następujących terminach: 

a) Od podpisania umowy do 20 września 2021 r. nagranie 3 filmów promocyjnych. 

b) Od 21 września 2021 r. do 08 października 2021 r. - montaż filmów (w tym color 

correction, animowane teksty, znaczniki w postaci CALL OUT) z wykupieniem 

muzyki "cinematic/epic" z przypisaną licencją oraz przekazanie filmów 

Zamawiającemu w celu akceptacji. 

c) Do  13 października 2021 r. – konsultacje dot. nagranych filmów, ewentualnie 

poprawki. 

d) Do 14 października 2021 r. przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.  
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§3 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie wskazanym w §2 pkt d) 

zrealizowany, zgodnie z §1, przedmiot umowy na dowolnym nośniku danych  

w formie pliku zamkniętego gotowego do zamieszczenia na stronie internetowej oraz  

w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia  

za porozumieniem stron.  

 

§4 

 

1. Z tytułu realizacji umowy w tym przeniesienia praw o których mowa w § 6, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ……………,00 zł (słownie: ………….. złotych 

netto + podatek VAT w stawce obowiązującej), płatne po otrzymaniu faktury. Termin 

zapłaty 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wystawi fakturę po przekazaniu materiałów i przyjęciu bez zastrzeżeń  

ze strony Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym 

dwustronnie protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca jest obowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę z protokołem odbioru  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2021 roku. 

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy podanym  

w wystawionej przez niego Fakturze VAT. 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – nr NIP 583-28-80-729. 

4. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem platformy PEF: NIP  

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelewać wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na 

podstawie którego Zamawiający ma dokonać płatności  jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) i został zgłoszony do 

właściwego urzędu skarbowego. 

8. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej 

umowy fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma 

dokonać płatności  jest umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania  

i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia  

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 

zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,  dalej 

nazywanym Wykazem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego  

o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego 

podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia 

odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.  

10.  W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu 

wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał 
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uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów 

podatkowych. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie 

wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym  

w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia odsetek od zaległości lub kar 

umownych na rzecz Wykonawcy. 

11. Wykonawca nie może przelewać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  

na rzecz osób trzecich.  

 

§5 

 

Wykonawca oświadcza, że: 
 

1) będzie mu przysługiwać w stosunku do utworów o których mowa w § 1, całość autorskich 

praw majątkowych i pokrewnych, w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych; 

2) autor (ewentualni współautorzy), utworów wyrażają zgodę na dokonywanie  w nich zmian 

w zakresie wskazanym w § 6 ust.2; 

3) jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów,  a w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

jak również, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów nie będzie naruszać praw osób 

trzecich w tym majątkowych i osobistych praw  autorskich i pokrewnych, jak również dóbr 

osobistych, 

4) w razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze 

procesu o naruszenie praw własności intelektualnej, praw osobistych, w związku z 

korzystaniem przez Zamawiającego z utworów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

– Wykonawca zobowiązany  będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, 

zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie 

zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji 

ugodowych. 

 

§6 

 

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy ( bez składania 

dodatkowych oświadczeń) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i pokrewne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych do utworów zrealizowanych w ramach przedmiotu umowy 

określonego w § 1 wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich 

praw zależnych w zakresie adaptacji, aktualizacji, przeróbek, tłumaczeń na inne języki  tak 

w kraju jak i za granicą, w  nieograniczonym czasie na  następujących polach eksploatacji: 

 

1) wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania utworów, w tym wprowadzania do 

pamięci komputera lub innego urządzenia, wytwarzania egzemplarzy jakąkolwiek 

techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, 

optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową,  

w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach,  w tym  nośnikach audio 

lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, 

optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych 

nośnikach zapisów i pamięci w nieograniczonym nakładzie, w całości i fragmentach,  
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2) wszelkiego obrotu oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonych w ramach 

umowy, wprowadzania ich do obrotu, najmu, użyczenia lub oddawania na podstawie 

innego stosunku prawnego, 

 

3) wszelkiego innego rozpowszechniania utworów, w szczególności:  
 

a) wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez internet, nadawania  

i reemitowania przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowej, 

telekomunikacyjnej lub multimedialnej, baz danych, serwerów lub innych urządzeń  

i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,  

w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez takiej 

możliwości, 

b) wszelkiego publicznego odtwarzania, wyświetlania, wykonania, wystawiania 

 

2.  Wykonawca przenosi na Zmawiającego własność wszystkich egzemplarzy utworów 

sporządzonych w ramach niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa, 

w tym majątkowe prawa autorskie w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, do 

odebranych wcześniej utworów. 

 

 

§7 

 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu do odbioru 

utworów (w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 pkt d, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% całego wynagrodzenia brutto 

(wymienionego w § 4 ust 1 niniejszej umowy) za każdy dzień opóźnienia. Kara 

umowna potrącona zostanie z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przed terminem określonym w § 2 pkt d, z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości  50% całego wynagrodzenia brutto (wymienionego w § 4 ust 1 

niniejszej umowy). 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej 

szkody 

4. Zamawiający  może odstąpić ( z winy Wykonawcy ) od umowy w przypadku: 
 

a) niewypełniania lub nienależytego wypełniania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego 

do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, 

b) gdy Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnionych przyczyn nie 

realizuje jej przez okres 3 dni lub w sposób rażący przebieg prac jest opóźniony w 

stosunku do uzgodnionego zakresu. 

5. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisemnego 

oświadczenia 
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§8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska sprawa zostanie 

skierowana do rozpoznania przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. Zaistnienie sporu lub poddanie go pod rozstrzygniecie Sądu nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

 

§9 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§10 

 

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Załącznik nr 1 – OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienie) 

 

 

 

Zamawiający                                                                                             Wykonawca     

 


