
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA 

w sprawie prowadzenia działań komunikacyjnych i promocyjnych  

Wydziału Geoinżynierii  Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie   

wraz z prowadzeniem kampanii promocyjnej Wydziału 

 

 

zawarta w dniu …………….  2021 r. w Olsztynie pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsz-

tyn utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, póz. 762) NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205, zwanym 

dalej „Zamawiającym", którego reprezentuje: 

Kanclerz - mgr inż. Bogusław STEC, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora nr….. 

a 

……………………………. z siedzibą ………………………, ul. ……………………,  00-000 

……………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………..w 

…………., ……………… pod numerem …………. NIP …………, REGON: ………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą", którego reprezentuje: 

…………………….  

……………………. 

w dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca będą zwani łącznie „Stronami”. 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych 

Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z 

prowadzeniem kampanii promocyjnej Wydziału.  

2. W ramach przedmiotu umowy wyszczególniono następujące elementy: 

1) Bieżąca obsługa i zarządzanie fanpagem wydziału na portalach Facebook oraz Instagram, 

2) Prowadzenie działań komunikacyjnych o charakterze media relations, 

3) Realizacja materiałów wideo na potrzeby działań komunikacyjnych oraz promocyjnych  

zwane w dalszej części umowy „działaniami komunikacyjnymi i promocyjnymi”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, zaplecze techniczne  

i kadrowe do wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§ 2 

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy od 01 października 2021 roku od 

30 września 2022 roku,  przy uwzględnieniu następujących terminów: 

1) działania komunikacyjne i promocyjne, będą realizowane na rzecz Zamawiającego w terminie od 1 

października 2021 do 30 września 2022 roku i rozliczane w systemie miesięcznym  zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2) w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu raportu  o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 

Zamawiający dokona zatwierdzenia wykonanych działań w formie pisemnej lub wniesie uwagi na 

protokole odbioru zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.   

2. Terminy wskazane w ust. 1 ulegają przesunięciu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń 

przez Strony, w przypadku gdy ich naruszenie przez Wykonawcę jest spowodowane działaniem siły 

wyższej lub działaniem, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, co w szczególności dotyczy 

niedostarczenia Materiałów w wyznaczonym terminie. 

3. Zamawiający ma prawo zgłosić zalecenia i uwagi do przedstawionych projektów, o których mowa  w § 3 

ust. 1 pkt 5, a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te zalecenia i uwagi przy wykonaniu umowy. 

4. Wszelkie konsultacje, akceptacje, informacje i ustalenia do przedmiotu umowy będą przekazywane drogą 

elektroniczną pomiędzy osobą wyznaczoną przez Zamawiającego – dr. inż. Jackiem Zabielskim  i 

Wykonawcą - ………………………….. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przy realizacji działań komunikacyjnych i promocyjnych Wykonawca zobowiązuje się do  

1) realizacji założeń określonych w załączniku nr 1 do umowy, 

2) pisemnego informowania, o każdej sytuacji, która ma wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia 

w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

3) w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej przez Strony w dniu zawarcia niniejszej umowy, 

Wykonawca przed podjęciem czynności nieujętej w umowie zobowiązany jest uzyskać pisemną 

zgodę Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

4) utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym i konsultowania wszelkich działań związanych z 

realizacją umowy,   

5) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wykonanych projektów (materiałów wideo, 

dedykowanych grafik do postów, treści i kreacji graficznych reklam, cover photo i zdjęć 

profilowych) w terminach umożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy 

(Zamawiający akceptuje każdorazowo tematykę i termin wykonania ww. materiałów), 

6) konfiguracja, wyświetlanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi z wykorzystaniem menadżera 

Facebook Ads kierowanych do grupy docelowej (maksymalnie 3 na kwartał, Facebook i Instagram), 

zgodnie z określonym na ten cel budżetem reklamowym w wysokości maksymalnej ……………. zł 

brutto w okresie trwania umowy, 

7) przygotowywania miesięcznych raportów podsumowujących prowadzenie działań komunikacyjnych 

i promocyjnych na rzecz Wydziału (prowadzenie kanałów social media; działania komunikacyjne o 

charakterze media relations oraz wykonane materiały wideo), 

8) przygotowania kwartalnych raportów podsumowujących prowadzone kampanie reklamowe z 

wykorzystaniem menadżera Facebook Ads i ich efekty, 

9) pisemnego informowania, o każdej sytuacji, która ma wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia 

w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za treści 

zamieszczone na fanpage’u Zamawiającego oraz za przygotowaną kreację reklamy internetowej, w tym 

za jej zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem informacji i 

materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 1, za których treść Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 
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3. Wykonawca po okresie obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się do nieodwracalnego 

zniszczenia powierzonych mu danych osobowych oraz do podjęcia niezbędnych działań w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania powierzonych danych. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy. Informacje i materiały będą przekazywane w terminie umożliwiającym ich 

opracowanie celem wywiązania się z poszczególnych zobowiązań niniejszej umowy, 

2) akceptacji materiałów przekazanych przez Wykonawcę w terminie, który będzie umożliwiał ich 

terminowe przygotowywanie lub poprawki, 

3) podpisania protokołów odbioru działań podsumowujących: 

- prowadzenie kanałów social media Wydziału, działania komunikacyjne o charakterze media 

relations oraz wykonane materiały wideo, 

- prowadzone kampanie reklamowe (Facebook, Instagram), 

jeżeli zostały one wykonane zgodnie z warunkami i w terminach określonych  

w niniejszej umowie wypłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności warunków przetwarzania danych 

osobowych i bezpieczeństwa tych danych. 

 

§ 5 

Zachowanie poufności 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje, dane i opracowania o charakterze finansowym, 

handlowym, technicznym, organizacyjnym, marketingowym i strategicznym uzyskane przez Strony przy 

realizacji niniejszej umowy, a dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez drugą Stronę, 

stanowią tajemnicę jej przedsiębiorstwa i są informacjami poufnymi.  

2. Każda ze Stron umowy zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

uzyskanych, powziętych w jakikolwiek sposób lub ujawnionych w związku z realizacją niniejszej 

umowy. Ponadto Strony zobowiązują się, że bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony 

nie będą rozpowszechniały ani ujawniały informacji poufnych osobom trzecim, za wyjątkiem osób i 

podmiotów powiązanych ze Stronami, które muszą takie informacje posiadać dla celów wykonania 

niniejszej umowy, i które nie będą wykorzystywały informacji poufnych dla celów innych niż cele 

umowy.  

3. Ograniczenia przewidziane w ust. 1 i 2 nie dotyczą ujawnienia informacji w wyniku obowiązujących 

przepisów lub decyzji właściwego organu. W takim przypadku Strona zobowiązana do ujawniania 

informacji poufnych, przed ich ujawnieniem winna niezwłocznie powiadomić pisemnie o zaistnieniu 

takiej konieczności drugą Stronę. 

4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie obowiązuje każdą ze Stron 

przez okres 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 6 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1 przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do następujących utworów: filmów, grafik, infografik, tekstów 

przeznaczonych do publikacji na portalach i ich fragmentów, w tym prawo do dalszego nimi 

rozporządzania, na następujących polach eksploatacji: 
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 utrwalania i reprodukowania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera, wprowadzanie do sieci informatycznych, w 

tym do sieci Internet, 

 korzystanie - w tym na potrzeby działalności gospodarczej podejmowanej przez Zamawiającego oraz 

w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych,  

 wyświetlanie, 

 eksponowanie w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług, 

 zwielokrotnianie, 

 stosowanie, 

 przekazywanie,  

 przechowywanie, 

 dokonywanie wydruków,  

 trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, 

 modyfikowania w dowolnym zakresie. 

2. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Wykonawcę utworu, do którego nie przysługują mu autorskie 

prawa majątkowe, Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania prawa do korzystania z takiego utworu. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, 

określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, ryczałtowe wynagrodzenie brutto w 

maksymalnej wysokości ………… PLN (słownie: ………………………………..złotych brutto 

00/100), zawierające wszystkie koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy w tym wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

2. Wynagrodzenie stanowić będzie zapłatę za prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych wraz 

z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego w ramach przedmiotowej umowy, o których mowa w § 6 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze znajdujący się na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane wg następujących zasad, po popisaniu przez 

Strony protokołu odbioru:  

1) wynagrodzenie w wysokości ……………. brutto miesięcznie 

(słownie……………………złotych brutto 00/100) za prowadzenie działań komunikacyjnych i 

promocyjnych.  

2) wynagrodzenie w zakresie budżetu reklamowego w wysokości maksymalnej ……………. zł 

brutto (słownie: …………tysiące brutto 00/100)  rozliczane będzie kwartalnie wg. 

harmonogramu ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą.  

5. W przypadku braku uznania na rachunku bankowym Wykonawcy którejkolwiek z transz wynagrodzenia, 

Wykonawca ma prawo wstrzymać się z realizacją umowy, do czasu dokonania przez Zamawiającego 

wpłaty kwoty, o której mowa w ust. 4.  

 

 

§ 8 

Odpowiedzialność 
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1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) w przypadku zawinionego przekroczenia przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminów wskazanych w § 2 ust. 1 umowy,    

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do usuwania usterek 

lub wad, w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 umowy za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony na usunięcie wad.  

2. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzial-

ność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony wzajemnie zapewniają, że w wyniku zawarcia i wykonywania niniejszej umowy nie dojdzie do 

naruszenia praw osób trzecich, a w przypadku zgłoszenia wobec Strony roszczeń lub zarzutów o 

naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem z przyczyn leżących po jednej ze 

Stron, Strona ta podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed takimi roszczeniami lub zarzutami 

i spowoduje, że druga Strona będzie od nich zwolniona, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie 

zostaną poniesione, pod warunkiem, że Strona zostanie niezwłocznie zawiadomiona o tych roszczeniach 

lub zarzutach i przekazane zostaną wszelkie informacje posiadane przez Stronę dotyczące tego zdarzenia. 

 

§ 9 

Koordynacja 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą  

i wykonywanie umowy ze strony Zamawiającego będzie dr inż. Jacek Zabielski e-mail: 

jacek.zabielski@uwm.edu.pl, tel. +48 502 695 180.  Zmiana przedstawiciela Zamawiającego nie 

wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowanie Wykonawcy drogą e-mailową. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym  

i wykonywanie umowy ze strony Wykonawcy będzie …….., e-mail: …………….., tel. 

+ ………………….. Zmiana  przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie 

poinformowanie Wykonawcy drogą e-mailową. 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 i 2  uprawnieni są w szczególności do: 

1) udziału w odbiorach i podpisywania w imieniu Stron wszelkich protokołów przewidzianych niniejszą 

umową, 

2) żądania w imieniu Stron informacji o przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz składania 

drugiej Stronie, zgodnie z umową, odpowiednich informacji, 

3) sprawowania nadzoru nad terminowym i prawidłowym realizowaniem umowy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) jeśli został zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostało wszczęte postępowanie restruktu-

ryzacyjne  lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób rażąco wadliwy lub niezgodny z jej postanowieniami i 

niezaprzestanie naruszania jej postanowień, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego w formie pi-

semnej 14-dniowego terminu do zaprzestania naruszania, 

3) jeżeli Wykonawca w sposób zawiniony nie rozpoczął robót lub pozostaje w zwłoce z realizacją umo-

wy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją wykonach czasie określonym w niniejszej 

umowie. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, w którym określi zakres i koszt 

wykonanych do chwili rozwiązania umowy prac, 

2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości określonej 

w protokole z inwentaryzacji prac w toku, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 

i na warunkach określonych w § 7 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 8 niniejszej umowy.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Obowiązek pisemnego sporządzenia jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w niniejszej umowie 

uznaje się za dopełniony, jeżeli dotyczy skanu dokumentów podpisanych przez osoby wymienione w § 9 

niniejszej umowy, przesłanych lub odebranych na ich adresy e-mailowe. 

7. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej mowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

8. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

przenieść na osobę trzecią żadnych praw ani obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy.  

9. Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej umowy z 

jakichkolwiek przyczyn nie powoduje ustania obowiązków przewidzianych w § 5 niniejszej umowy.  

10. W przypadku gdyby jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne lub 

bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i będą wiążące dla Stron.  

11. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej Stron. 

12. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianach adresu doręczenia pod rygorem uznania 

doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne. 

13. Umowa wiąże następców prawnych Stron. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

15. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swojej nazwy oraz logo na liście klientów, stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych  Wykonawcy. 

 

 

 

 

______________________ 

ZAMAWIAJĄCY 

(pieczęć i podpis) 

 

 

 

(pieczęć firmowa) 

 

______________________ 

WYKONAWCA 

(pieczęć i podpis) 

 

 

 

(pieczęć firmowa) 
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Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru  
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Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

wzór 

 

……………………, dnia ……………  r. 

 

Zamawiający:  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

NIP 739-30-33-097; REGON 510884205 

Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….    

 

Przedmiot zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………..

   

W dniu ………………………………. stwierdzono fakt wykonania przedmiotu umowy z dnia 

………………… w terminie określonym w § ……ust. ……. tej Umowy. 

Przyjmujący dokonał szczegółowej oceny wykonanego przedmiotu umowy i stwierdza, co następuje : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Mając na względzie powyższe Zamawiający przyjmuje/ nie przyjmuje * przedłożonego przedmiotu umo-

wy, a tym samym stwierdza, że są/ nie ma* podstawy do zapłaty ceny umowy. 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 

Sprzedawca, a w dwa egzemplarze – Zamawiający. 

* niepotrzebne skreślić 

 

.......………………………          ……........................………… 

WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY 

 

 


