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UMOWA O DZIEŁO I ŚWIADCZENIE USŁUG  

NR ……… 
 

 
zawarta w Krakowie, w dniu ………………… r. pomiędzy: 
 
Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod 
numerem KRS 0000057996, zwanym dalej “Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
Janusz Czekaj – Dyrektor  
 
a 
……………………………, zwanymi dalej „Wykonawcą”, w imieniu których działa: 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (nr ZP …/2017) zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”, 
dofinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-
2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach Programu PL07 „Poprawa i 
lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 10 edycji szkoleń poświęconych 

rehabilitacji geriatrycznej, dla fizjoterapeutów i 10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji 
geriatrycznej dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, w okresie od zawarcia umowy 
do 15 kwietnia 2017 r.  

2. Szczegóły organizacji i prowadzenia szkoleń określa załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu 

umowy jest ………. tel. ……… email ……….................. 
2. Koordynatorem zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……… tel. …………. email ………………. 

 
§ 3 

1. Opracowane przez Wykonawcę materiały promocyjne, materiały dydaktyczne, ankiety, testy, 
ankiety ewaluacyjne, raporty ewaluacyjne, sprawozdania, zaświadczenia i inne dokumenty z 
przebiegu szkoleń stanowią utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim (zwane dalej 
dziełami). 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
a) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do dzieł nie będą w żaden sposób ograniczone 

lub obciążone prawami osób trzecich oraz że dzieła te nie będą naruszać praw osób trzecich; 
b) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z dzieł; 
c) posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań dzieł oraz na wykonywanie praw osobistych do dzieł. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieł 

na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieł - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieła utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) wprowadzania do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych; 
d) udostępniania w sieciach informatycznych; 
e) wykorzystywania dzieł w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych Zamawiającego 

samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania dzieł na 
wszelkiego rodzaju dokumentach i materiałach promocyjno-informacyjnych, 

f) w zakresie rozpowszechniania dzieł w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie dzieł w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w sieci www. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieł oraz 
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego do dzieł.  

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do dzieł, a w 
szczególności dokonywania zmian i uzupełnień oraz rozpowszechnianie dzieł w takiej postaci 
oraz decydowania o rozpowszechnianiu całości lub części dzieł, samodzielnie lub w połączeniu z 
innymi utworami, a także w ramach utworów audiowizualnych. 

6. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieła oraz ich opracowania bez 
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.  

7. Z chwilą wydania dzieł Zamawiającemu, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo 
własności egzemplarzy, na których je utrwalono. 

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i 
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w 
ust. 8, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu z interwencją uboczną po 
stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu wejścia w jego miejsce. 

10. Przejście praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą wydania dzieł 
Zamawiającemu, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §4. 

 
§ 4 

1. Za zorganizowanie i przeprowadzenie każdego szkolenia poświęconego rehabilitacji geriatrycznej 
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
a) ………………. zł. brutto – w przypadku szkoleń dla fizjoterapeutów, 
b) ……………… zł. brutto – w przypadku szkoleń dla opiekunów osób starszych i 

niepełnosprawnych. 
2. Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy wydatków ani zwalniał go z zobowiązań. 
3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, a w miesiącu kwietniu po zakończeniu szkoleń, 
po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę sprawozdania z przebiegu szkoleń oraz 
raportu ewaluacyjnego. Faktury opiewać będą na sumę wynagrodzeń za szkolenia 
zorganizowane i przeprowadzone w danym okresie. 

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………………... 

6. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

1. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 lit a) 
lub b) – w zależności od tego, przy jakim szkoleniu doszło do nienależytego wykonania umowy - 
za każde takie zdarzenie.  

2. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 25.000 zł. 

3. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wartość kar umownych, 
Zamawiający ma prawo dochodzenia pełnego odszkodowania. 

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uprzedniego 
wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, że wierzytelność Zamawiającego o 
zapłatę kary stała się wymagalna w dniu potrącenia. 

 
§ 6 

Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Zamawiającego. 

 
§7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 

 
 


