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Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2014         Załącznik nr 2.3 do siwz  

 

Wzór  umowy 

 

UMOWA  Nr  __________ 

 

W dniu _________________ roku w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

z siedzibą w Warszawie (01-015) Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,  

o nadanym numerze NIP 521-27-99-708 oraz nadanym numerze REGON 010182401  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Szelachowską – Dyrektora Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

a 

__________________________________________________________________ 

z siedzibą w _______________________________________________________ 

nadanym numerze NIP __-__-__-__ oraz nadanym numerze REGON _______________  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez:  

___________________________________________________ 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na 

podstawie złożonej oferty Wykonawcy, została zawarta umowa (zwana dalej: „Umową”) 

następującej treści:  

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli – 

poprzez monitoring:  

1) wyspecjalizowanych programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP KULTURA, TVP 

HISTORIA, TVP ROZRYWKA i TVP INFO mającej na celu ocenę oferty programowej, w 

tym realizacji uzgodnionych przez nadawcę z KRRiT planów programowych na 2014 r. 

oraz przestrzegania przez nadawcę obowiązków programowych określonych w 

koncesjach – zwanego dalej „Zadaniem nr 1”,  



 - 2 -

2) programu Telewizji Polskiej S.A. adresowanego dla odbiorców za granicą – TVP 

POLONIA pod kątem realizacji zadań wobec Polaków i Polonii zamieszkujących poza 

granicami kraju oraz prezentowania współczesnego wizerunku Polski, m.in. w 

dziedzinie kultury, edukacji, gospodarki, zmian technologicznych, bieżącej 

problematyki społeczno-politycznej – zwanego dalej „Zadaniem nr 2”. 

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu Umowy określony jest w: 

1) Opisie przedmiotu zamówienia dla części III zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy, 

2) Szczegółowym opisie metodologii kontroli programów, zawartym w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania – dla każdego z Zadań odrębnie – raportów 

o wynikach kontroli (dalej: „Raporty”), o których mowa w pkt II Załącznika nr 1 do 

Umowy, oraz prezentacji wyników kontroli (dalej: „Prezentacje”), o których mowa w pkt 

III Załącznika nr 1 do Umowy, dotyczących każdego z programów wymienionych w ust. 1. 

4. W przypadku rozbieżności postanowień dokumentów składających się na Umowę, 

rozstrzygające znaczenie mają:  

1) w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w dokumencie głównym Umowy,  

2) w drugiej kolejności postanowienia zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Z zastrzeżeniem § 5, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy:  

1) w zakresie Zadania nr 1 – w terminie 40 (czterdziestu) dni od daty wydania przez 

Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1, 

2) w zakresie Zadania nr 2 – w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wydania przez 

Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 2.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z celem jej zawarcia oraz 

zobowiązuje się wykonać Umowę rzetelnie i terminowo z najwyższą starannością 

profesjonalną.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o rtv oraz 

rozporządzeniem KRRiT z 27.04.2011 r.  

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, osobami 

oraz środkami materialnymi i sprzętem niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego 

oraz e-mailowego pozostawania w dyspozycji Zamawiającego w dniach roboczych, z 
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wyłączeniem sobót, w godzinach od 8
15

 do 16
15

 (zwanych dalej: „dniami roboczymi”) oraz 

czynienia z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do 

odbioru w siedzibie Zamawiającego:  

1) materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 – dla Zadania nr 1, 

2) materiałów, o których mowa w § 4 pkt 2 – dla Zadania nr 2. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) przekazania, w swojej siedzibie, materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy w zakresie Zadania nr 1 zawierających nagrania programów, ramówki, 

uzgodnione pomiędzy KRRiT a nadawcą plany programowe na 2014 r. oraz programowe 

warunki koncesji, 

2) przekazania, w swojej siedzibie, materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy w zakresie Zadania nr 2 zawierających nagrania programu wraz z ramówką, 

3) wyznaczenia, z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych, terminu wydania materiałów, o 

których mowa w pkt. 1 i 2, z zastrzeżeniem że każdy z terminów zostanie wyznaczony nie 

później niż na 15 (piętnasty) dzień licząc od daty zawarcia Umowy,  

4) telefonicznego oraz e-mailowego pozostawania w dyspozycji Wykonawcy w dniach 

roboczych – przez cały okres obowiązywania Umowy, 

5) terminowego wypłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie.  

 

§ 5 

Sposób realizacji, odbiór  

1. Strony ustalają, że za datę wydania materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, uznaje 

się:  

1) datę ich odbioru przez Wykonawcę – w przypadku, gdy Wykonawca dokonał odbioru 

tych materiałów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub w terminie 

wcześniejszym, albo 

2) datę wyznaczoną przez Zamawiającego na wydanie tych materiałów – w przypadku, 

gdy Wykonawca, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie dokonał odbioru 

materiałów lub dokonał ich odbioru w terminie późniejszym niż wyznaczony przez 

Zamawiającego w trybie określonym w § 4 pkt 3 

dla każdego z Zadań odrębnie. 

2. Strony dopuszczają wydanie materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 lub pkt 2, wraz z 

zawarciem Umowy. W takim przypadku postanowień § 4 pkt 3 nie stosuje się. 
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3. Postanowienia dotyczące procedury odbioru stosuje się a czynności odbioru 

dokonywane będą dla poszczególnych Zadań odrębnie.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5-8, za termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie danego 

Zadania uważać się będzie datę złożenia u Zamawiającego kompletnych Raportów i 

Prezentacji dotyczących tego Zadania. 

5. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty złożenia u Zamawiającego Raportów i 

Prezentacji, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w zakresie danego 

Zadania podpisując protokół odbioru tego Zadania albo odmówi dokonania odbioru 

podając przyczyny.  

6. W przypadku braku odbioru przedmiotu Umowy w zakresie danego Zadania, o czym 

mowa w ust. 5, Wykonawcy przysługuje jednorazowo termin 5 (pięciu) dni na dokonanie 

poprawek i złożenie u Zamawiającego Raportów lub Prezentacji wolnych od wad.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający w terminie 10 (dziesięciu) dni 

roboczych dokona odbioru przedmiotu Umowy w zakresie danego Zadania podpisując 

protokół odbioru tego Zadania albo odmówi dokonania odbioru podając przyczyny.  

8. Brak odbioru, przez Zamawiającego, przedmiotu Umowy dla któregokolwiek Zadania 

równoznaczny jest z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.  

9. Wykonawca może wystawić fakturę – odrębnie za wykonanie każdego z Zadań – po 

podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu Umowy dla danego Zadania zgodnie z 

zasadami przyjętymi w Umowie. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania całości Umowy, zgodnie 

ze złożoną ofertą Wykonawcy, ustalono na kwotę: _______________ zł netto (słownie: 

____________________________ zł) powiększoną o należny podatek VAT, tj. brutto 

_______________ zł (słownie: ____________________________ zł).  

2. Ustala się, że z tytułu: 

1) realizacji Zadania nr 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 85% 

wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. w kwocie _______________ zł netto 

(słownie: ____________________________ zł) powiększonej o należny podatek VAT, 

tj. brutto _______________ zł (słownie: ____________________________ zł), 

2) realizacji Zadania nr 2, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% 

wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. w kwocie _______________ zł netto 

(słownie: ____________________________ zł) powiększonej o należny podatek VAT, 

tj. brutto _______________ zł (słownie: ____________________________ zł). 

3. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zawarte jest wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych i eksploatacji Raportów i Prezentacji na 

polach określonych w § 8 ust. 3, w wysokości: 
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1) _______________ zł brutto (słownie: ____________________________ zł), w tym 

podatek VAT – dla Zadania nr 1, 

2) _______________ zł brutto (słownie: ____________________________ zł), w tym 

podatek VAT – dla Zadania nr 2.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 i 2 zawiera wszystkie koszty jakie 

Zamawiający ponosi w związku z wykonaniem Umowy lub jej części (Zadania), na 

zasadach Umową określonych, i jest ono stałe w okresie realizacji Umowy.  

 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Faktury z tytułu należności wynikających z wykonania Umowy – poszczególnych Zadań, 

wystawione będą w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

Umowy dla danego Zadania, o którym mowa w § 5. 

2. Strony ustalają, że płatności za realizację przedmiotu Umowy nastąpią na podstawie 

dwóch faktur wystawionych na: 

Nabywca: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 9, NIP: 521-27-99-708.  

3. Wykonawca, faktury opisane jak w ust. 2, przekaże na adres Zamawiającego wskazany w 

ust. 2. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktur, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że jego autorskie prawa majątkowe do Raportów i Prezentacji 

nie są ograniczone prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie, związane z opracowaniem Raportów lub 

Prezentacji, roszczenia współtwórców wynikające z ich wkładu w powstanie Raportów 

lub Prezentacji oraz ewentualne roszczenia osób trzecich. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, wszelkie majątkowe 

prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania 

całością Raportów i Prezentacji i każdą z jej części składowych na polach eksploatacji, o 

których mowa poniżej, oraz udziela wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie (art. 46 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) autorskich 

praw zależnych do tychże Raportów i Prezentacji. Przeniesienie praw, o których mowa w 

niniejszym ustępie następuje na cały czas ich trwania i dotyczy całości Raportów i 

Prezentacji. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym ustępie, obejmuje 

wszystkie pola eksploatacji istniejące obecnie lub mogące powstać w przyszłości, w tym 

w szczególności poprzez: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,  
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2) wprowadzanie do pamięci komputera,  

3) publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie na stronie internetowej 

Zamawiającego,  

4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do Raportów 

i Prezentacji w czasie i miejscu wybranym przez Zamawiającego.  

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, następuje z datą odbioru Raportów i 

Prezentacji dla danego Zadania protokołem odbioru tego Zadania, o którym mowa w § 5. 

5. Wraz z przejściem praw, o których mowa powyżej, przechodzi na Zamawiającego 

własność nośników, na których Raporty i Prezentacje zostały utrwalone i przekazane 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

6. Dla każdego z Zadań odrębnie, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o 

których mowa w niniejszym paragrafie jest ujęte w wynagrodzeniu umownym, w 

wysokości określonej w § 6 ust. 3 Umowy.  

 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części, o ile Wykonawca wykonuje 

przedmiot Umowy z brakiem należytej staranności lub niezgodnie z uzgodnieniami lub 

zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje 

się należycie z Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności:  

1) Wykonawca otrzymał drugie wezwanie, o którym mowa w ust. 1,  

2) Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Zadania 1 lub Zadania 2 lub przerwał realizację 

przedmiotu Umowy lub jej części przez okres co najmniej 10 (pięciu) dni, 

4) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy lub jej części, a 

opóźnienie przekracza 14 dni, 

5) Wykonawca opóźnia się z dokonaniem poprawek, o których mowa w § 5 ust. 5, a 

opóźnienie przekracza 10 dni. 

 

§ 10 

Zasady odpowiedzialności 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz pracowników i 

współpracowników Wykonawcy jak za działania i zaniechania własne na zasadzie ryzyka.  

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach:  
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1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości, z przyczyn 

określonych w § 9 albo w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub 

jej części z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części, z przyczyn 

określonych w § 9 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

2 pkt 1 lub pkt 2 odpowiednio do części Umowy (Zadania), którego odstąpienie 

dotyczy,  

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu danego Zadania – w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio do Zadania w § 6 ust. 2 pkt 1 lub 

pkt 2, za każdy dzień opóźnienia, 

4) w przypadku opóźnienia w dokonaniu poprawek, o których mowa w § 5 ust. 6 – w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio do Zadania w § 6 

ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, za każdy dzień opóźnienia.  

3. Kary umowne, o których mowa wyżej, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

stają się wymagalne, wraz z pierwszym dniem opóźnienia. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa wyżej, według 

wyboru Zamawiającego:  

1) przez wezwanie Wykonawcy do zapłacenia kary lub  

2) poprzez potrącenie przy zapłacie należności za wykonanie Umowy lub jej części z 

najbliższej faktury lub faktur aż do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar wymienionych w ust. 2 łącznie, w zależności od 

okoliczności warunkujących naliczenie danej kary, z zastrzeżeniem że nie nalicza się kar 

określonych w ust. 2 pkt 3) i 4) dla danego Zadania w przypadku naliczenia kary, o której 

mowa w ust. 2 pkt 2) dla tego Zadania albo naliczenia kary, o której mowa w ust. 2 pkt 1). 

6. W przypadku wezwania Wykonawcy do zapłacenia kary, kary umowne będą płatne na 

podstawie not obciążeniowych w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia przez 

Zamawiającego. W przypadku potrącenia kary z zapłaty należności, Zamawiający wystawi 

Wykonawcy notę obciążeniową wraz oświadczeniem o potrąceniu.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar Umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

8. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku dokończenia przedmiotu Umowy lub jej części ani z żadnych innych 

zobowiązań umownych, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  

 

§ 11 

Wyłączenie odpowiedzialności, siła wyższa 

1. Dla celów Umowy ustala się, że „siła wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które 

Strona Umowy nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, nawet w 
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przypadku dołożenia przez Stronę najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: 

wojna, rozruchy, trzęsienia ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut i zamach terrorystyczny. 

2. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które 

Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy lub mogła im zapobiec.  

3. Strona Umowy chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu gdy 

będzie możliwe. 

 

§ 12 

Nadzór nad realizacją Umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

___________________________________  

tel.: _________, faks: _________, e-mail: _________ 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:  

___________________________________  

tel.: _________, faks: _________, e-mail: _________. 

3. Zmiana postanowień ust. 1 i ust. 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 

Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień Umowy.  

 

§ 13 

Zmiany postanowień Umowy 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy: 

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 

2) zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia.  

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy oraz odstąpienie od Umowy, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących 

Strony, nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy i staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

3. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności ustawy o rtv, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeksu cywilnego, a także rozporządzenia KRRiT z 27.04.2011 r. 



 - 9 -

4. Wszelkie terminy i pojęcia występujące w Umowie, które nie zostały zdefiniowane, będą 

rozumiane zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z przepisów prawa właściwych do 

spraw radiofonii i telewizji. 

5. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem cesji pod rygorem 

nieważności.  

6. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy.  

 

 

Za Zamawiającego                                                                     Za Wykonawcę 

 

 

_______________________          _______________________ 

 


