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Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego 127/2018 

 

UMOWA RAMOWA nr …………………………………. („Umowa”) 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

  

BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000494251, NIP: 7010412096, REGON: 147069325, kapitał zakładowy 38.500.000,00 zł opłacony w 

całości, reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa ramowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru 

Wykonawcy w postępowaniu nr 127/2018 przeprowadzonym w trybie podstawowym, na 

podstawie „Instrukcji dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A.”.  

2. Niniejsza Umowa określa warunki realizacji zamówień na usługi fotograficzne, wg bieżącego 

zapotrzebowania Zamawiającego lub SPV, zgłaszanego w formie zleceń, zawierających 

specyfikację usługi.  

3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania zleceń w imieniu 

własnym i na rzecz Zamawiającego, jak również w imieniu i na rzecz spółek celowych (dalej: 

„SPV”), których udziały wchodzą w skład portfela aktywów Funduszu Sektora Mieszkań dla 

Rozwoju FIZ AN oraz Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na 

świadczenie usług fotograficznych (dalej: „Usługi”). 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmie swoim zakresem w szczególności: 

a) wykonywanie sesji zdjęciowych mieszkań (wraz z obróbka graficzną) wskazanych 

nieruchomości na terenie Polski  zarządzanych przez Zamawiającego (tj. zdjęcia klatek 

schodowych, korytarzy, garaży, lokali usługowych, mieszkań  1,2,3,4 pokojowych z 

balkonami lub tarasami z wyposażeniem jak również bez wyposażenia wnętrz oraz 

budynku na zewnątrz). Sesje zdjęciowe będą dotyczyły wybranych 12 mieszkań w ramach 
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jednej inwestycji wg. powyższego opisu. Zdjęcia są wykorzystywane w komunikacji 

poprzez stronę internetową FSMnW (serwis ofertowy), serwis FB oraz do publikacji 

ogłoszeń w serwisach nieruchomościowych oraz w innych materiałach marketingowych 

takich jak prezentacje i broszury, reklamy typu outdoor,  

 

b) wykonania sesji zdjęciowych portretowych na terenie Warszawy wraz z obróbką graficzną, 

 

c) wykonania sesji zdjęciowych z konferencji, eventów na terenie Polski wraz z obróbką 

graficzną. Czas trwania wydarzenia do 4 godzin.  

 

3. Powyższe specyfikacje usług mogą być rozszerzone na etapie realizacji Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zamówienia usług spoza opracowanego koszyka usług. 

 

§ 3 

Udzielanie zamówień jednostkowych  

1. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zamówień jednostkowych w ramach niniejszej Umowy 

(zwanych dalej „Zamówieniami” lub odpowiednio „Zamówieniem”) w miarę istniejących potrzeb.  

2. Zawarcie Umowy nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie Zamówienia,  

a Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia minimalnej liczby Zamówień lub liczby Zamówień 

za określoną wartość wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania Zamówień tylko na wybrane usługi, o których 

mowa w Załączniku nr 1 do Umowy oraz do składania Zamówień na usługi niewskazane w § 2 ust. 

2 niniejszej Umowy. W takim wypadku, przy składaniu Oferty Wykonawca nie jest związany 

cenami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.  

4. Zakres poszczególnych Zamówień będzie ustalony każdorazowo przez Zamawiającego na 

podstawie szczegółowych specyfikacji przekazanych Wykonawcy zawierających m.in.:  

1) termin realizacji Zamówienia ,  

2) elementy składowe Zamówienia, tj. zakres Usługi, 

3) dodatkowe informacje istotne dla prawidłowej realizacji Zamówienia,  

4) dane rejestrowe spółki celowej, na potrzeby której realizowane jest dane Zamówienie 

5. W przypadku składania Zamówienia zgodnie z § 3 ust. 3 na zakres, który nie został objęty niniejszą 

Umową, Zamawiający przekaże Wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty wraz ze specyfikacją 

zawierającą elementy, o których mowa w § 3 ust. 4. 

6. Wykonawca powinien złożyć ofertę w terminie określonym przez Zamawiającego w zaproszeniu 

drogą elektroniczną, na adres wskazany w zaproszeniu.  

7. Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego w zaproszeniu, przekaże 

Zamawiającemu drogą elektroniczną ofertę wykonawczą, zawierającą w szczególności wycenę 

Usługi oraz udzieli dodatkowych informacji wymaganych przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oferty złożonej przez Wykonawcę zgodnie z § 3 

ust. 5-7 

9. Zamawiający, po ustaleniu ostatecznych kosztów realizacji Usługi, niezwłocznie przesyła 

Wykonawcy Zamówienie do realizacji. Zamówienie będzie uwzględniało w szczególności zakres 

Usługi, ceny jednostkowe oraz łączną wartość Zamówienia i termin jego realizacji rozumiany jako 

dostarczenie do Zamawiającego określonej Zamówieniem liczby zdjęć w wersji elektronicznej.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić przyjęcie Zamówienia, poprzez odesłanie 

drogą elektroniczną jednoznacznego oświadczenia przez jedną z osób umocowanych do 

reprezentowania Wykonawcy, w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia otrzymania Zamówienia.  

W przypadku nieprzesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w wyżej wymienionym terminie, 

Zamówienie uznaje się za przyjęte. Nieprzesłanie potwierdzonego Zamówienia nie zwalnia 

Wykonawcy z realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie.  

11. Wykonawca jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia, na zakres nie objęty niniejszą 

Umową, wskazany w zaproszeniu  otrzymanym od Zamawiającego o którym mowa w § 3 ust.5, 

przy czym każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia otrzymania od niego zaproszenia do złożenia 

oferty. 

12. Zamawiający przystępując do udzielenia Zamówienia może dokonać zmiany warunków 

Zamówienia w stosunku do warunków określonych w Umowie, jeżeli zmiany te nie są istotne.  

13. W przypadku, jeżeli zmiana treści Zamówienia, o której mowa w ust. 12 powyżej, wiązać się będzie 

ze zmianą jego wyceny dokonanej przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

ponownego przesłania zaproszenia do Wykonawcy o przedstawienie oferty. W przypadku 

przyjęcia nowej wyceny, Zamawiający ponownie prześle Zamówienie.  

14. Zamawiający nie będzie uwzględniał ofert niezgodnych z Umową lub warunkami wskazanymi  

w zaproszeniu.  

15. Postępowanie związane z uzyskaniem oferty na usługi nie objęte niniejszą Umową prowadzone 

będzie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adresy Koordynatorów, wskazane w § 14 ust. 

1 i 3 Umowy.  

 

§ 4 

Realizacja Zamówień  

1. W ramach Umowy, Strony ustalają następujące zasady dotyczące trybu składania, akceptacji oraz 

zmiany Zamówień:  

1) Zamówienie składane przez Zamawiającego przekazywane jest do Wykonawcy przy pomocy 

poczty elektronicznej. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego  

o odbiorze Zamówienia drogą elektroniczną.  

2) Zamawiający dołoży starań, aby Zamówienie zostało przekazane Wykonawcy na co najmniej 1 

tydzień przed wskazanym terminem realizacji Usługi. 

3) W przypadku realizacji sesji zdjęciowych portretowych lub w trakcie eventów, Wykonawca 

niezwłocznie przekaże Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji we 

wskazanym terminie.  

4) W przypadku realizacji sesji zdjęciowych nieruchomości, Wykonawca, niezwłocznie po 

otrzymaniu Zamówienia, potwierdzi Zamawiającemu termin realizacji Zamówienia (rozumiany 

jako data przekazania Zamawiającemu zdjęć w wersji elektronicznej) oraz wskaże datę 

planowanej sesji zdjęciowej nieruchomości dostosowaną do możliwości Wykonawcy.   

2. W ramach Umowy, Strony ustalają następujące terminy realizacji Zamówień 

1) Dla przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 2 pkt a) – realizacja sesji zdjęciowej nie 

później niż w ciągu 1 tygodnia od przekazania Zamówienia oraz przekazanie ostatecznej 

wersji zdjęć w ciągu 1 tygodnia od wykonania sesji zdjęciowej – łącznie 2 tygodnie na 

realizację Zamówienia 
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2) Dla przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 2 pkt b) – realizacja sesji zdjęciowej nie 

później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od przekazania Zamówienia oraz przekazanie 

ostatecznej wersji zdjęć w ciągu 3 Dni Roboczych od wykonania sesji zdjęciowej – łącznie 

6 Dni Roboczych na realizację Zamówienia 

3) Dla przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 2 pkt c) – realizacja sesji zdjęciowej w 

terminie wskazanym w Zamówieniu oraz przekazanie ostatecznej wersji zdjęć w ciągu 3 

godzin od wykonania sesji zdjęciowej –  

3. Na potrzeby niniejszej Umowy przez „Dni Robocze” Strony rozumieją wszystkie dni oprócz sobót, 

niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem zawodowym oraz zasobami technicznymi  

i kadrowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności określonymi  

w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia Usług, chyba że zwłoka wynikła  

z braku przekazania przez Zamawiającego wymaganych informacji, decyzji, akceptacji, 

zatwierdzeń lub ich zmian.  

3. Wykonawca, przy realizacji Zlecenia, może korzystać z usług podwykonawców, przy czym 

każdorazowo wymaga to uprzedniego poinformowania Zleceniodawcy, wskazania 

osoby/podmiotu będącego podwykonawcą oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Za 

działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub 

zaniechanie 

4. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, przy zastosowaniu 

odpowiednich norm branżowych.  

5. Odbiór Zamówienia będzie się odbywał w terminie uzgodnionym przez Strony, w sposób 

szczegółowo opisany w § 9.  

6. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w rozumieniu ust. 8 poniżej, z wyłączeniem przypadków siły wyższej  

w rozumieniu ust. 17 poniżej, Wykonawca, niezależnie od możliwości naliczenia przez 

Zamawiającego kar umownych, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

niedotrzymania terminu.  

7. Przez przyczyny leżące po stronie Wykonawcy, o których mowa powyżej, Strony rozumieją  

w szczególności wszelkie przyczyny wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym 

pracowników i współpracowników Wykonawcy oraz osób świadczących pracę na rzecz 

Wykonawcy na podstawie umów innych niż umowa o pracę, oddelegowanych do wykonywania 

przedmiotu Umowy, jak również przyczyny wynikające z działań lub zaniechań podwykonawców.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej  

i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności i będzie je posiadał nieprzerwanie przez cały 

okres obowiązywania Umowy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. Kopia ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

9. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 

wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne  

i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje wydarzeń wynikających 

z niedołożenia przez Wykonawcę należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. 
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 § 6  

Zobowiązanie Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Zamówienia, 

w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

Zamówień.  

 

 

§ 7 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony 24 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania 

limitu wynagrodzenia wynikającego z Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, w 

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.  

2. Niezależnie od postanowień § 7 ust. 1, Strony mogą wydłużyć okres obowiązywania Umowy, w 

drodze aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

Wartość Umowy 

1. W okresie obowiązywania  Umowy Zamawiający może udzielić Wykonawcy Zamówień na łączną 

kwotę netto nieprzekraczającą 50.000 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa (VAT), 61.500 zł brutto. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi kwotę maksymalnego wynagrodzenia i określa górny 

pułap zobowiązań finansowych, jakie Zamawiający może zaciągnąć, realizując niniejszą Umowę.  

3. Udzielenie Zamówień na kwotę niższą niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą roszczeń 

wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy. Podstawą do takich roszczeń nie może 

być także nieudzielenie żadnego Zamówienia na podstawie Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo, pomimo zawarcia niniejszej Umowy, do zawierania umów dotyczących 

świadczenia tego rodzaju usług, którego dotyczy ta Umowa, z innymi podmiotami.  

 

§ 9 

Odbiór Zamówień 

1. Prawidłowe wykonanie Zamówienia zostanie potwierdzone podpisaniem przez jednego  

z Koordynatorów wskazanych w § 14 ust. 1 protokołu odbioru dostarczonego Zamówienia (wzór 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia dostarczenia 

Zamówienia; informacja ta będzie załącznikiem do faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Za należyte wykonanie uznaje się zrealizowanie Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Zamówieniu a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki 

mającymi zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, w zamian za prawidłową realizację Zamówienia i innych 

obowiązków wynikających z Umowy.  
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w danym Zamówieniu, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 

i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Usług. Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o zwrot przez Zamawiającego lub SPV jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, 

podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy za wyjątkiem kosztów 

dojazdu na  miejsce realizacji sesji zdjęciowej oraz koniecznych noclegów zgodnie z § 10 ust. 4.  

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji danego Zamówienia będzie protokół odbioru 

zgodny z postanowieniami § 9 ust. 1 oraz faktura VAT, zawierająca w szczególności numer i datę 

zawarcia Umowy oraz numer Zamówienia.  

4. W przypadku braku na fakturze informacji, o których mowa w ust. 3, bieg terminu wskazanego  

w ust. 9 niniejszego paragrafu rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia tych informacji.  

5. Zamawiający lub SPV zwróci Wykonawcy koszty dojazdu oraz udokumentowane  koszty noclegów, 

jeśli wskazane miejsce wykonywania sesji zdjęciowych znajduje się w odległości większej niż 100 

km od siedziby Zamawiającego lub SPV, zgodnie z poniższymi warunkami: 

a) Dla transportu samochodowego - koszty dojazdu wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (tzw kilometrówka) 

b) Dla transportu kolejowego  - koszty zakupionych biletów kolejowych w II klasie  

c) Koszty noclegu (o ile są uzasadnione i zostaną wcześniej zatwierdzone przez 

Zamawiającego) w wysokości nie wyższej niż 250 zł  za noc (z uwzględnieniem podatku 

VAT), na podstawie okazania Zamawiającemu dowodu opłaty za nocleg. 

d) Strony nie przewidują możliwości korzystania przez Wykonawcę z transportu lotniczego. 

6. Fakturę w wersji elektronicznej należy przesłać na następujący adres e-mailowy: 

faktury@bgkn.pl.  

7. Strony Umowy oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

8. Wynagrodzenie netto na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji poszczególnych Zamówień będzie 

powiększane o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).  

9. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę  

na fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury.  

10. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego. Gdyby rachunek bankowy wskazany w Umowie był różny od 

numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury, bieg terminu płatności rozpocznie się 

najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia o prawidłowym numerze 

rachunku. Zmiana numeru rachunku nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

11. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego lub SPV.  

 

§ 11 

Kary umowne i możliwość rozwiązania Umowy 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie 

Umowy i Zamówień udzielonych na podstawie Umowy w postaci kar umownych rozliczanych 

przez spółkę będącą wystawcą Zamówienia w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania Zamówienia, nie wykona 

Zamówienia lub wykona je nienależycie, jak również w razie odstąpienia od Zamówienia przez 
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Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2% 

kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 8 ust. 1, 

2) za przekroczenie terminów realizacji Zamówienia i dodatkowo po zignorowaniu pisemnego 

upomnienia Wykonawcy o dochowanie w/w terminów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto danego Zamówienia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiającemu lub podmiotowi w imieniu, którego działa, przysługuje prawo rezygnacji z 

Zamówienia w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub SPV, czego nie można było przewidzieć w 

chwili udzielenia Zamówienia, w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części 

Zamówienia.  

3. Stronom przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 4 

poniżej.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

wskazanego w ust. 3 powyżej, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:  

1) gdy Wykonawca swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia współpracę Stron przy 

wykonywaniu Umowy,  

2) niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po jego stronie, a w szczególności wykonania Zamówienia niezgodnie Zamówieniem, uwagami 

Zamawiającego oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu Umowy,  

3) po zawarciu Umowy wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia,  

w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa, Wykonawca złożył oświadczenie 

niezgodne z prawdą,  

4) Wykonawca 3 (trzy) razy poinformuje Zamawiającego, iż rezygnuje z realizacji danego 

Zamówienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 3 ust. 11 Umowy,  

5) Wykonawca naruszy istotne postanowienia Umowy lub danego Zamówienia, a po upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zaniechania naruszeń i usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń, nie zastosuje się do wezwania,  

6) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub zostanie złożony wniosek 

o ogłoszenie upadłości, 

7) Wykonawca nie zawrze nowej lub nie przedłuży aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 5 ust. 8 

5. Zamawiającemu lub SPV przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1,  

z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.  

6. Podstawę naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego lub SPV 

doręczona Wykonawcy.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 4, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

noty obciążeniowej Zamawiającego.  

8. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

Oświadczenie zostanie przesłane Wykonawcy drogą mailową, na adres wskazany w § 14 ust. 3 

oraz przesłane na adres do korespondencji wskazany w ofercie.  
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9. Niezależnie od uiszczonych kar umownych, Zamawiający lub SPV może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.  

10. Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 

zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia 

rozwiązania Umowy, wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Zamówienia, o ile wykonana 

praca będzie miała dla Zamawiającego charakter materialny. Na Wykonawcy spoczywa ciężar 

uzasadnienia poniesionych kosztów.  

 

 

§ 12 

Klauzula poufności 

1. Umowa nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej.  

2. Wykonawcy zakazuje się, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawniać jakiejkolwiek 

osobie trzeciej jakiegokolwiek dokumentu lub informacji dostarczonej Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

3. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 2, nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 

informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

4. Zakazy, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, wiążą Wykonawcę zarówno w okresie 

obowiązywania Umowy, jak i w okresie 2 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

5. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Stron,  

w szczególności dotyczących prowadzonej przez Strony działalności, ich klientów, danych 

osobowych, ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, 

organizacyjnych, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową (zwanych dalej 

„Informacjami poufnymi”), chyba że jedna Strona uprzednio zwolni drugą Stronę na piśmie  

z takiego obowiązku lub gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek 

zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu.  

6. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji poufnych udzielonych 

ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich 

udostępniania osobom trzecim.  

8. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji poufnych podwykonawcom wyłącznie  

w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez podwykonawcę. Strona, która przekazała 

Informacje poufne podwykonawcom, ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez 

podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne.  

9. W przypadku, gdy jedna ze Stron zostanie zobowiązana orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo 

konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, niezwłocznie powiadomi o tym 

fakcie drugą Stronę w formie pisemnej, a także podejmie wszelkie działania konieczne do 

zapewnienia, by udostępnienie Informacji nastąpiło w sposób chroniący przed ujawnieniem ich 

osobom niepowołanym, w tym poinformuje odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze.  

10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji poufnych:  
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1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną,  

2) które są powszechnie znane i dostępne, co jedna Strona ma obowiązek wykazać drugiej Stronie 

przed ich ujawnieniem,  

3) które jedna ze Stron uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji  

i o ile ta Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności,  

4) w których posiadanie jedna ze Stron weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 

dniem zawarcia niniejszej Umowy,  

5) co do których jedna ze Stron uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie. 

11. Strony uzgadniają, iż informacje oraz materiały przekazywane sobie nawzajem lub wytworzone  

w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Przekazanie, 

ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez jedną ze Stron Informacji poufnych 

w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów drugiej Strony 

i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

12. Strona, której Informacje poufne zostały ujawnione w wyniku niedotrzymania przez drugą Stronę 

ustaleń wskazanych w niniejszym paragrafie, może od niej dochodzić odpowiedzialności na 

zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  

 

 

§ 13 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że będzie posiadał, w stosunku do fotografii 

stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, nieograniczone majątkowe prawa autorskie i przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Utworów, wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych 

do Utworów i z prawem dokonywania w nich zmian bez możliwości ich późniejszego 

kwestionowania przez Wykonawcę, oraz przenosi prawo własności egzemplarzy tych Utworów i 

nośników, na których zostały utrwalone, co nastąpi: 

1) w ramach Wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy,  

2) w dniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego danego Utworu, zgodnie z § 5 ust. 1 

Umowy; 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej uprawnia 

Zamawiającego do nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania i rozporządzania przez 

Zamawiającego Utworami, w dowolny sposób, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu 

zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) wyłącznego używania i wykorzystania Utworów we wszelkiej działalności, w tym 

działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,  

b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów 
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na nośnikach informatycznych oraz płytach CD, DVD, plikach cyfrowych, w tym mp3 i 

mp4; 

c) publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów  na wszelkich 

imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

d) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity; 

e) wydawania i rozpowszechniania, w tym przesyłania przez Internet; 

f) wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów oraz umieszczania w sieci Internet 

oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet; 

g) odtwarzania i reemitowania; 

h) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy 

Utworów. 

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, o 

których mowa w art. 46 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), w tym udzielania zezwoleń na dysponowanie oraz 

wykorzystanie Utworów do jej dalszych opracowań na poszczególnych polach eksploatacji. 

4. Zamawiający maj prawo, co niniejszym Wykonawca potwierdza, do dalszego przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, praw zależnych i pokrewnych do całości Utworów lub ich części. 

5. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych do Utworów oraz że prawa te nie będą obciążone jakimikolwiek 

prawami lub roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby 

jakiekolwiek prawa autorskie lub prawa zależne do Utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym 

w szczególności podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie 

przeniosły przysługujące im prawa na Zamawiającego lub udzieliły im stosownych upoważnień, 

zapewnień i zgód, na warunkach określonych w niniejszej Umowie bez jakiejkolwiek dodatkowej 

płatności ze strony Zamawiającego, oraz zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie 

koszty, wydatki, szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego, jego 

następców prawnych, pracowników, wykonawców oraz ich pracowników, z tytułu wszelkich 

szkód, jakie te osoby poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z 

naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej takich osób trzecich w wyniku 

korzystania przez Zamawiającego lub wymienione powyżej osoby z Utworów oraz eksploatacji 

obiektów ją urzeczywistniających, w szczególności zwolnić od zapłaty za wszelkiego rodzaju koszty 

i wydatki, w tym wynagrodzenia doradców prawnych Zamawiającego lub zwrócić te koszty, 

wydatki i odszkodowania. 

7. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy 

prawnemu lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub 

jego następcy prawnemu w związku z zarzucanym naruszeniem przez Zamawiającego lub jego 

następcę prawnego jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich w wyniku 

korzystania z Utworów, czy też eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających, Zamawiający lub 

jego następca prawny zawiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

lub, jego następcy prawnego - weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 
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niezbędnym do ochrony Zamawiającego,  lub jego następcy prawnego przed odpowiedzialnością 

wobec tej osoby trzeciej. 

8. Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, iż wszelkie prawa własności intelektualnej do 

wytworów intelektualnych mogących być przedmiotem tych praw, uzyskanych w związku z 

wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, będą przysługiwać Zamawiającemu odpowiednio 

na zasadach określonych w § 13 ust. 1 - 4 powyżej. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, w 

przypadku gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie 

podpisze wszelkie dokumenty lub dokona wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania praw 

własności intelektualnej przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, do takich 

przedmiotów otrzymanych w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy. 

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz innych praw 

własności intelektualnej, jak również za dokonanie innych czynności, o których mowa w 

niniejszym § 13 i przeniesienie własności egzemplarzy, nośników na jakich zostały one utrwalone, 

jest wliczone w Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 powyżej. W związku z tym, z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych, upoważnień w zakresie osobistych 

praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej, Wykonawca nie otrzyma żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za korzystanie i 

rozporządzanie przez Zamawiającego, jego następców prawnych z Utworów na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych powyżej. 

10. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej 

Umowy, Zamawiający, jego następca prawny zachowają prawa uzyskane na podstawie niniejszego 

§ 13. 

 

§ 14 

Koordynatorzy i doręczenia 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz poszczególnych Zamówień  

oraz potwierdzania prawidłowej realizacji Zamówień (podpisywania protokołów odbioru), 

Zamawiający wyznacza następujące osoby:  

1) Joanna Chełchowska – Ekspert ds. Marketingu (tel. +48 609 470 477, e-mail: 

justyna.chelchowska@bgkn.pl) 

2) Justyna Kwiek – Zastępca Dyrektora (tel. +48 505 623 116, e-mail: 

justyna.kwiek@bgkn.pl) 

2. Dla skuteczności czynności, o których mowa w ust. 1 wystarczające jest działanie jednej z osób 

wymienionych w ust. 1 powyżej.  

3. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Przedmiotu Umowy, a także do podpisywania 

protokołów odbioru Zamówienia, Wykonawca wyznacza następujące osoby: 

1) ……………………………….– ……………………………. (tel. ………………………, e-mail: ……………………..)  

2) ……………………………….– ……………………………. (tel. ………………………, e-mail: ……………………..)  

4. Zmiana osób lub danych kontaktowych osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego 

paragrafu nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne zawiadomienie 

złożone drugiej Stronie.  

5. Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje będą dokonywane według wyboru Strony na piśmie 

doręczane osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo przesyłką kurierską lub 

pocztą elektroniczną, na adresy mailowe wymienione w ust. 1 i 3.  
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6. W przypadku, gdy Strony przekazują pocztą elektroniczną zawiadomienie, informację, dokument, 

zlecenie, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony zobowiązana jest do zwrotnego potwierdzenia 

dostarczenia wiadomości.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie 

adresu swojej siedziby lub adresu do doręczeń. W przypadku braku takiej informacji wszelkie 

pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie będą uznawane za 

doręczone.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

z zastrzeżeniem, iż zmiana dotycząca osób wskazanych w § 14 oraz zmiana numeru konta 

bankowego Wykonawcy następować będzie poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.  

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów 

mogących powstać w związku z realizacją Umowy.  

4. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, wszystkie spory 

powstałe w związku z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 Formularz cenowy z oferty Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Kopia polisy OC Wykonawcy 

Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru 
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia …….. 

Formularz cenowy z oferty Wykonawcy 

Lp. Zakres usługi 

Cena netto  

 

(w zł) 

VAT  

(w %) 

Cena brutto  

 

(w zł) 

1. 

Sesja zdjęciowa mieszkań  (wraz z obróbką graficzną) 

dla  wskazanej 1 nieruchomości na terenie Polski 

zarządzanej przez Zamawiającego, tj. zdjęcia klatek 

schodowych, korytarzy, garaży, lokali usługowych, 

mieszkań  1,2,3,4-pokojowych z balkonami lub tarasami, z 

wyposażeniem jak również bez wyposażenia wnętrz, oraz 

budynku na zewnątrz) wraz z usługą home staging jedynie 

na potrzeby sesji fotograficznych (home staging obejmuje 

tylko artykuły dekoracyjne bez mebli). Sesje zdjęciowe 

będą dotyczyły wybranych 12 mieszkań w ramach jednej 

inwestycji wg. powyższego opisu. 

 23%  

2. 
Sesja zdjęciowa portretowa dla 1 osoby  (wraz z 

obróbką graficzną) – na terenie Warszawy 
 23%  

3. 

Sesja zdjęciowa z konferencji, eventów na terenie 

Polski (wraz z obróbka graficzną)  – czas trwania 

wydarzenia do 4 godzin* 

 23%  

4. 
Sesja zdjęciowa z konferencji, eventów na terenie Polski – 

każda kolejna godzina powyżej 4 godzin 
 23%  

*wynagrodzenie za przeprowadzenie sesji zdjęciowych i dostarczenie zdjęć nie obejmuje kosztów 

transportu i noclegów 


