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Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

 
 

UMOWA NR: ……….….. 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU SPÓJNOSCI 

 
Działania promocyjne i informacyjne dla Projektu pn.: 

„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy”. 

 
 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ……………….. roku w …………………………………………..pomiędzy: 

„Wodociągi” Sp. z o. o. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS…………………………………………...  

o numerze NIP: ………………………. i numerze  REGON: ………………………………………………….. 

reprezentowana przez: 

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

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

zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

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

z siedzibą …………………………………………… zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS………………………………………………………………………………………………………  

o numerze NIP: ………………………. i numerze  REGON: ………………………………………………….. 

reprezentowana przez: 

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

zwana w dalszej części Umowy Wykonawcą. 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
 

§ 1 
 

Określenia uŜyte w Umowie mają następujące znaczenie : 
1. Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część, 

regulująca prawa i obowiązki Stron, 
2. Strony – Zamawiający i Wykonawca łącznie, 
3. Dzień roboczy – dzień, poza sobotą i niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy 

w Rzeczypospolitej Polskiej, 
4. Projekt - naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 

Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/08 pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, 

5. Zadanie – naleŜy przez to rozumieć część Projektu będącą przedmiotem odrębnego 
Zamówienia, 

 
§ 2 
 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1) Załącznik Nr 1 - Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy, 
3) Załącznik Nr 3 - Wykaz osób, 
4) Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy. 

 
2. W przypadku rozbieŜności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 

Umowa, a następnie, wg kolejności dokumenty, wymienione w ust. 1. niniejszego 
paragrafu. 

 
§ 3 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia działań promocyjnych i 
informacyjnych związanych z realizacją przez Zamawiającego Projektu 
współfinansowanego z środków Funduszu Spójności pn.: „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08. 
 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa część III SIWZ - Opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

3. Z zachowaniem wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, terminy wykonania 
poszczególnych Usług zostaną ustalone przez Strony, w formie pisemnego uzgodnienia - 
Harmonogramu działań o którym mowa w pkt. 3 - Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy. 
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4. Język polski jest językiem Umowy, korespondencji, dokumentów finansowych i 
komunikowania się pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, a takŜe językiem raportów. 
 

§ 4 
 
1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy. 

 
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 
3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę ryczałtową: 

Kwotę ………………………………… PLN  

(słownie: ………………………………………………………….…………………..………………………. PLN) 

plus podatek VAT …….. % ,w kwocie: …………………………… PLN 

(słownie: ………………………………………………………….…………………..…………………….… PLN) 

co stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: ………………………………… PLN   

(słownie: ………………………………………………………….…………………..………………….…… PLN) 
 
i na którą składa się wynagrodzenie za realizacje poszczególnych części usług zgodnie z 
Załącznikiem  Nr 4 do niniejszej Umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie etapowo za wykonane i odebrane przez 
Zamawiającego usługi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Umowy. Wykonawca 
będzie uprawniony do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych i przyjętych protokolarnie 
przez Zamawiającego usług. 
 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na 
jego rachunek bankowy: .............................................................................., w 
terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. Faktury mogą być 
wystawiane jedynie za zrealizowane i przyjęte protokolarnie przez zamawiającego usługi, 
zgodnie z §5. 

     Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tytułu wykonania Umowy, naleŜne 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zostanie dostosowane do wymogów ustawy,       
w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 
 

7. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN. Kwota brutto 
będzie obejmowała podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa polskiego 
obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 
 

§ 5 
 
1. Po wykonaniu kaŜdej z części usług zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 do niniejszej Umowy  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół przekazania-odbioru wykonanych 
usług. Protokoły będą sporządzane w dwóch egzemplarzach w języku polskim. 
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2. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania protokołu, powiadomi Wykonawcę o 
przyjęciu lub odrzuceniu protokołu z podaniem przyczyny jego odrzucenia. 
 

3. JeŜeli Zamawiający nie przekaŜe na piśmie Ŝadnych uwag w terminie 14 dni od daty 
otrzymania protokołu, będzie on uwaŜany za zatwierdzony przez Zamawiającego, co 
będzie stanowiło , dla Wykonawcy, podstawę do wystawienia faktury za wyszczególnione 
w protokole i faktycznie wykonane usługi. 
 

4. Za chwilę spełnienia świadczenia Strony uznają datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego 
kwotą wskazaną na fakturze. 
 

5. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, Zamawiający nie 
będzie ponosić Ŝadnych innych kosztów, wynagrodzeń i prowizji, ani nie będzie 
zobowiązany do pokrycia kosztów i strat Wykonawcy lub osób trzecich związanych z 
wykonywaniem Usług. 
 

6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę         
w języku polskim i winna odpowiadać wymogom określonym przez prawo polskie. 
 

§ 6 
 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.06.2014 r. 
 

2. Zamawiający zastrzega moŜliwość przedłuŜenia realizacji umowy na podstawie aneksu do 
umowy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w § 17 niniejszej Umowy. 
 

§ 7 
 
1. Wykonanie Umowy. 

1) przy świadczeniu Usług Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z 
Zamawiającym. W szczególności Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do 
uprzedniego konsultowania i uzgodnienia z Zamawiającym treści wszelkich 
materiałów informacyjno-promocyjnych, reklamowych, komunikatów, programów 
konferencji prasowych i spotkań oraz treści informacji przekazywanych podczas 
wszelkiego rodzaju spotkań i konferencji, 
 

2) Wykonawca oświadcza, Ŝe: 
a) posiada uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania Usług, 
b) dysponuje koniecznym doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonania Usług, 
c) posiada potencjał ekonomiczny i techniczny, a takŜe dysponuje pracownikami 

niezbędnymi do prawidłowego wykonywania Usług, 
d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Usług, 
e) nie ma konfliktu interesów oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Zamawiającego. 
 

3) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wykonania Usług przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 

cywilnego, 
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b) wykonania Usług w postaci dokumentów sporządzonych w języku polskim i 
angielskim w uzgodnionym zakresie, 

c) wykonania Usług w formie zgodnej z niniejszą Umową z uwzględnieniem stanu 
faktycznego i prawnego na dzień wykonania danej Usługi, 

d) stosowania się do przedstawianych na piśmie poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania Usług w zakresie, o którym mowa w ust. 
1 pkt. 1) niniejszego paragrafu, 

e) reprezentowania i ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy 
wykonywaniu Usług w zakresie wynikającym z Umowy, 

f) wykonania Usług w uzgodnionych terminach, 
g) przedłoŜenia Zamawiającemu na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŜdym 

czasie obowiązywania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 
potrzebnych Zamawiającemu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

 
4) Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkiej pomocy związanej 

z wykonywaniem Usług, w szczególności polegającej na: 
a) dostarczaniu Wykonawcy dokumentów, informacji lub danych niezbędnych do 

wykonania Usług, 
b) ocenie i weryfikacji rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, 
c) bieŜącym informowaniu Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na naleŜyte wykonanie Usług. 
 

5) Zamawiający zobowiązuje się wypełniać obowiązki, określone w ust.1 pkt. 4 
niniejszego paragrafu, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z uzgodnioną przez Strony 
procedurą współpracy. 
 

2. Poufność. 
1) Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Ŝadnych informacji, w tym poufnych            

i zastrzeŜonych, związanych z wykonaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

2) Wykonawca oraz jego personel zachowują tajemnicę zawodową i słuŜbową przez 
okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno 
Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel, nie będzie przekazywać ani 
rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem 
Umowy chyba, Ŝe uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto 
nie będą oni wykorzystywać do innych celów niŜ wykonanie przedmiotu Umowy 
Ŝadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 
przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 
3. Odszkodowanie na rzecz Zamawiającego. 

1) Wykonawca będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu 
Umowy, do świadczenia odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód    
i utraconych korzyści, jeŜeli te szkody i utracone korzyści nastąpiły w wyniku 
szkodliwego działania, zaniedbania, zaniechania lub odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę z innych powodów niŜ określonych w  § 15 niniejszej Umowy, łącznie     
z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych będących 
własnością osób trzecich. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania we wszystkich innych przypadkach wynikających z przepisów prawa, 
a związanych z nieprawidłowym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, 
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2) Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naleŜności z tytułu 
ustalonego odszkodowania pienięŜnego z wystawionych przez Wykonawcę faktur lub 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

1) w okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, 
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań 
oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad wykonanych 
Usług lub nie dołoŜenia podwyŜszonej staranności profesjonalisty przez Wykonawcę 
przy wykonywaniu Usług. 

2) jeŜeli wskutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy albo 
nieterminowego wykonania Usług albo niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
przez Wykonawcę Usług, Zamawiający poniesie szkodę przewyŜszającą wysokość kar 
umownych określonych w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do Ŝądania 
naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, uregulowanych w 
Kodeksie cywilnym. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wad 
i usterek powstałych na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub do których 
powstania działania lub zaniechania Wykonawcy przyczyniły się w jakimkolwiek 
zakresie, 

4) jeŜeli zgodnie pkt. 3) niniejszego ustępu, Wykonawca w wyznaczonym przez 
Zamawiającego odpowiednim terminie nie przystąpi do usuwania wad lub usterek 
albo w odpowiednim terminie wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy oraz moŜe pokryć z kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, 
albo jeŜeli usuwanie usterek rozpocznie się po zwrocie Wykonawcy zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania Umowy, Zamawiający moŜe dochodzić od Wykonawcy kwoty 
zapłaconej osobie trzeciej w takim zakresie, w jakim powstała szkoda nie moŜe zostać 
pokryta z zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, 

5) niezaleŜnie od uprawnień wymienionych w niniejszym ustępie, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do Ŝądania naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na 
skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. JeŜeli szkoda poniesiona przez 
Zamawiającego przekracza wartość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
albo jeŜeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z roszczeniami po zwrocie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, Zamawiający moŜe dochodzić od 
Wykonawcy naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim powstała szkoda nie moŜe 
zostać pokryta z zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, 

6) od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca moŜe się 
zwolnić, jeŜeli Wykonawca udowodni, Ŝe usterka lub wada oraz szkoda 
Zamawiającego powstała na skutek siły wyŜszej, lub z wyłącznej winy 
Zamawiającego. 

  
5. Wykonawca, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, będzie przygotowywał Raporty 

z postępów realizacji projektu o których mowa w § 8 ust. 6  niniejszej Umowy. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w dokumentacji, o której mowa 
w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 7 dni 
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kalendarzowych od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego, bądź w innym 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień, we 

wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej  Umowy. 

 
7. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca 
zezwoli osobie wskazanej w § 14 niniejszej Umowy lub innej osobie upowaŜnionej przez 
Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonania Umowy 
oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług wynikających      
z Umowy. 

 
8. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, dotyczące realizacji 

Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed przekazaniem 
Raportu Końcowego. 

 
9. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej 

formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać z Załącznika Nr 1 do  niniejszej Umowy 
- Opis przedmiotu  zamówienia. 
 

10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, zgodnie z zapisami § 19 niniejszej 
Umowy. 
 

§ 8 
 
1. Zasady sporządzania raportów muszą być zgodne z zapisami Załącznika Nr 1 do 

niniejszej Umowy – Opisem przedmiotu zamówienia. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować kwartalne i inne wymagane do prawidłowej 
realizacji i rozliczenia projektu raporty z postępu prac zwane dalej Raportami 
Okresowymi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik Nr 1 
do niniejszej Umowy. 
  

3. Raport Wstępny, Wykonawca sporządzi i przedłoŜy Zamawiającemu w ciągu 30 dni od 
daty podpisania Umowy. 
 

4. Raporty Kwartalne i Roczne będą dostarczane Zamawiającemu w terminie 14 dni po 
upływie okresu sprawozdawczego. 

 
5. W terminie 30 dni od wykonania całości zamówienia Wykonawca sporządzi i przedłoŜy 

Zamawiającemu Raport Końcowy.  
 
6. Ustala się następujące zasady raportowania: 

� Raport Wstępny, 
� Raporty Kwartalne, 
� Raporty Roczne, zawierające podsumowanie głównych działań Wykonawcy, 
� Raport Końcowy, zawierający pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych 

czynności podczas realizacji zamówienia. 
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7. Wymienione wyŜej raporty Wykonawca sporządzi w formie pisemnej w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
8. Wykonawca zobowiązany będzie równieŜ do sporządzania innych dokumentów, których 

obowiązek sporządzenia wynikać będzie z dokumentów wymienionych w ust. 2 
niniejszego paragrafu, lub wymagań Funduszu Spójności, Komisji Europejskiej, Instytucji 
Płatniczej, Zarządzającej bądź Pośredniczącej. Wykonawca powinien sporządzać 
dodatkowe raporty na wniosek Zamawiającego lub, gdy uwaŜa to za niezbędne podczas 
realizacji Umowy. 
 

9. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania Raportu powiadomi Wykonawcę             
o  jego przyjęciu, lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia otrzymanych Raportów 
o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
 

10. JeŜeli Zamawiający nie przekaŜe na piśmie Ŝadnych uwag do otrzymanych raportów           
z postępu realizacji Projektu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, raporty będą 
uwaŜane za zatwierdzone przez Zamawiającego.   
 

11. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z raportów, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoŜy poprawiony raport w ciągu 
7 dni kalendarzowych od daty zwrotu raportu Wykonawcy, uwzględniający uwagi 
Zamawiającego. Poprawiony Raport traktuje się jako nowo złoŜony i podlega on 
procedurze określonej w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej (wraz z podatkiem VAT), podanej w Ofercie Wykonawcy, Załącznik Nr 2 do 
niniejszej Umowy, czyli kwotę ……………………………………………………………….………… PLN       
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….PLN) 
w formie ………………………………...., wniesione przed podpisaniem Umowy. 
 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy słuŜy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zobowiązuje się 
przechowywać je na oprocentowanym rachunku bankowym.  
 

4. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
 

5. Wykonanie zamówienia i uznanie zamówienia za naleŜycie wykonane nastąpi przez 
podpisanie przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania przedmiotu umowy 
bez zastrzeŜeń. 

 
6. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
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7. Kwota, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest zwracana nie później niŜ w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. 
 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
§ 10 

 
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie 
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub 
pocztą elektroniczną musi być kaŜdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 
 

§ 11 * 
 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
 
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera 

upowaŜnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. Lider upowaŜniony jest takŜe do wystawiania faktur, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz                
i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólną Umowę. 
 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie ……………………………… . 
 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę. 
 
5. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłoŜą 

Zamawiającemu oryginał umowy określającej zakres obowiązków kaŜdego                      
z Wykonawców przy wspólnej realizacji niniejszej Umowy. 
 

6. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie 
Umowę lub wstąpienie w prawa i obowiązki kontraktowe takiego Wykonawcy przez inny 
podmiot stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego wobec tego 
Wykonawcy lub wobec wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. W takim 
przypadku Ŝaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony 
do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.  
 

* Zamawiający wykreśli zapisy tego paragrafu w przypadku realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie samodzielnie. 

 
§ 12 

 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzania części zamówienia podwykonawcom. 

 
2. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcom, musi uprzednio uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu 
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie pisemny wniosek 
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Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 
 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku, z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody o której mowa w 
ust.2 niniejszego paragrafu. 

 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

 
5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę 

nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

 
§ 13 

 
1. Zespół Wykonawcy będzie działał pod kierownictwem: ……………………………………...  

 
2. Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy zawiera Załącznik nr 3 do 

Umowy. 
 

3. W okresie realizacji zdarzeń promocyjnych Wykonawca zatrudni dodatkowo pełny zespół 
odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych osób. Przed przystąpieniem do 
realizacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wykaz osób dodatkowo wykonujących 
realizację zdarzeń promocyjnych.  
 

4. Na podstawie pisemnego upowaŜnienia Zamawiającego, osoby wchodzące w skład 
Zespołu Wykonawcy będą uprawnione do uzyskania informacji i dokumentów będących 
w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania czynności 
określonych w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. 
 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą udostępnione w sposób 
zapewniający ochronę prawnie chronionych tajemnic, ustalony z Wykonawcą, na wniosek 
Wykonawcy przez upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
 

6. Zarówno Wykonawca, jak i osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy, nie mogą 
prowadzić jakiejkolwiek działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych 
krajów, która stałaby w sprzeczności z działalnością wykonywaną przez nich na 
podstawie niniejszej Umowy. 

 
7. Wykonawca moŜe dokonywać zmiany osób kluczowego personelu, przedstawionych              

w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy - Wykaz osób, jedynie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy osób wskazanych w Załączniku 

Nr 3 do niniejszej umowy. 
 
9. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zmianę Eksperta, jeŜeli uzna, Ŝe Ekspert nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest zmienić Eksperta zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego         

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
 

11. W przypadku zmiany Eksperta, nowy Ekspert musi spełniać wymagania określone dla 
danego Eksperta w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu 
zamówienia. 

 
§ 14 

 
1. KaŜde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego, lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej. 
 

2. Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest : .............................. 
 

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać; nazwę Zadania, nazwę i numer 
Umowy oraz będzie wysyłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona 
osobiście na adresy wymienione poniŜej: 
1) dla Zamawiającego: 
Imię i nazwisko:  
Adres:  
Telefon:  
Faks:  
e-mail:  
 
2) Dla Wykonawcy: 
Imię i nazwisko:  
Adres:  
Telefon:  
Faks:  
e-mail:  
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego.                 
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, Ŝe polecenie Zamawiającego wykracza poza  
zakres Umowy w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi 
pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. 
 

5. Zamawiający przekaŜe swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania 
powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. 
 

§ 15 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności                   

w następujących sytuacjach: 
1) jeŜeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy,          

a takŜe jeŜeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny, 
2) jeŜeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 
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3) gdy kary umowne określone w §16 niniejszej umowy wyniosą więcej niŜ 20% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.3 niniejszej umowy, 

4) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Wykonawcy, bądź dotyczący osób, 
którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywania niniejszej Umowy, 

5) nastąpi jakikolwiek brak zdolności Wykonawcy do czynności prawnych utrudniający 
realizację Umowy, 

6) jeŜeli Wykonawca realizuje zadania w sposób nie zgodny z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawnymi, 

7) jeŜeli Wykonawca z własnej winy przerwie realizację umowy i nie podejmie jej 
ponownie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przerwy. 

 
2. Po rozwiązaniu umowy, z przyczyn podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający zawrze inny kontrakt z osobą trzecią na koszt Wykonawcy. 
 
3. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze stron, w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia. 

 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złoŜone drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem niewaŜności i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca moŜe 

Ŝądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu naleŜycie wykonanej części Umowy, 
 

6. JeŜeli Zamawiający rozwiąŜe Umowę z powodów Wymienionych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat jakie poniósł. 

 
§ 16 

 
1. Strony postanawiają, Ŝe naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych. 
 
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy 

wskutek okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 10% 
części wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 4 ust. 
3 niniejszej Umowy, która naleŜałaby się Wykonawcy za niezrealizowaną część 
Umowy, z zastrzeŜeniem § 21 niniejszej Umowy, 

 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w §15 ust. 1,  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 
Umowy,   
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b) niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto 
(bez podatku VAT) o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, 

     
c) w przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym  
terminie zgodnie z § 22 ust. 2 i 3 niniejszej umowy i zapłacenia kary umownej w 
wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym 
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, za kaŜdy kolejny dzień opóźnienia licząc od 
upływu wyznaczonego terminu. 
  

d) niedostarczenia Zamawiającemu w Wyznaczonym terminie dokumentacji lub 
raportów, o której mowa  w paragrafie § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 11 niniejszej 
Umowy oraz niedotrzymania terminów ustalonych przez strony w harmonogramie 
o którym mowa w pkt. 3 Załącznika Nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z § 3 ust. 
2 i 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0.2% wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym 
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, za kaŜdy kolejny dzień opóźnienia w 
przekazaniu raportów lub opóźnienia w wykonaniu zadań określonych w 
harmonogramie, licząc od upływu wyznaczonego terminu.   

   
e) stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe Wykonawca nie realizuje obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
wzywając go do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w terminie 
wskazanym w wezwaniu. 
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa 
powyŜej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 
wartości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 4 ust. 3 
niniejszej Umowy, za kaŜdy kolejny dzień opóźnienia licząc od upływu 
wyznaczonego terminu.  

 
f) za kaŜdy przypadek niezachowania naleŜytej staranności przy wykonywaniu 

swoich obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych                   
w obowiązujących procedurach, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, 
 

 
3. NiezaleŜnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego (jeŜeli wysokość poniesionej szkody, przekroczy 
wysokość kary umownej) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

4. Strony określają maksymalny limit kar wynikający z Umowy na 20% wartości 
wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 
Umowy, w takim przypadku Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, moŜe odstąpić 
od umowy bądź zaŜądać stosownego obniŜenia wynagrodzenia. 

 
5. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków 
pochodzących z Funduszu Spójności, Zamawiający ma prawo domagać się 
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 



Część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Zadanie Nr XIV - Działania promocyjne i informacyjne dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Głuchołazy”                                                                                                                                             15 
 

 
§ 17 

 
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności i nie 

mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonywania 
nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział 
moŜliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 
4. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, moŜliwość 

dokonania następujących istotnych zmian umowy w stosunku do treści złoŜonej przez 
Wykonawcę Oferty: 

 
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione 

zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 
2) zmiany terminu realizacji zadania, który moŜe ulec zmianie w przypadkach, na które 

Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia 
okoliczności lub zdarzeń uniemoŜliwiających realizację w wyznaczonym terminie 
przedmiotu zamówienia, bez moŜliwości usunięcia lub likwidacji powyŜszych 
okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu 
zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, 
konieczności zmiany terminu umownego, 

3) przedłuŜenia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy przedłuŜony zostanie 
termin realizacji Zadań,  

4) zmiany personalnej na stanowisku Eksperta, która moŜe nastąpić za zgodą 
Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na Ŝądanie Zamawiającego 
wskazując powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany 
we wniosku kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z SIWZ Część I – IDW, pkt. 9.2.2) lit. 
a), 

5) otrzymania pozytywnej Decyzji Komisji Europejskiej dla Projektu pn.: „Rozwój             
i modernizacja gospodarki wodno − ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, 
zawierającej zmiany zakresu Zadań, terminy realizacji, czy teŜ ustalającej dodatkowe 
postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany. 

6) zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji 
finansujących, 

7) jeŜeli środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający 
zastrzega sobie moŜliwość uniewaŜnienia niniejszego postępowania. 
W takim przypadku, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia przedmiotu 
niniejszej umowy do faktycznie wykonanego zakresu prac na dzień uniewaŜnienia 
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postępowania, a w konsekwencji do stosownego zmniejszenia wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy, jedynie za zrealizowany zakres usług. 

 
 
5. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 niniejszego paragrafu jest 

niewaŜna. 
 
6. Umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu 
zamówienia, Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
§ 18 

 
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego 

posiadaniu informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 
  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu dokumentów o których mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na co najmniej 14 dni przed przekazaniem Raportu 
Końcowego. 

 
3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonaniem niniejszej Umowy. W takim celu 
Wykonawca zezwoli osobie upowaŜnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać 
dokumentację dotyczącą wykonania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

 
4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku                          

z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne   
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 19 
 
1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe 
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej o wartości 100.000,00 
PLN (słownie: sto tysięcy złotych).  
 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest przedłuŜać wskazane powyŜej 
ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody opłacania składek z tytułu 
ubezpieczenia wraz z wykazem terminów płatności dalszych składek. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: 
1) swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy których 

realizuje przedmiot umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), 
2) swoje (jak i osób wymienionych w ust. 4 pkt. 1) niniejszego paragrafu) mienie 

znajdujące się na terenie objętym realizacją Projektu, w tym sprzęt. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca nie opłaci składki ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający moŜe na koszt 
Wykonawcy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonaniem 
przedmiotu umowy, na kwotę o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kwota 
uiszczonej składki potrącona będzie z kwoty przypadającej Wykonawcy do zapłaty. 

 
§ 20 

 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 3 niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku 
wykonania niniejszej Umowy na wszelkich polach eksploatacji oraz własności 
egzemplarzy utworów. 

2. Prawa autorskie przekazane Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy obejmują 
następujące pola eksploatacji: 
1) w zakresie uŜywania, 
2) zwielokrotnienia i przekształcania jakąkolwiek techniką, 
3) udostępnienie za pośrednictwem sieci informatycznych, 
4) publicznego odtworzenia, 
5) wystawienia, 
6) wyświetlania, 
7) wypoŜyczanie i wynajem egzemplarzy, 
8) nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, 
9) nadanie za pośrednictwem satelity, 
10) równoczesne i integralne nadania utworów nadawanego przez inną organizację 

telewizyjną, 
11) zamieszczenie w serii i udostępnianie fragmentów, 
12) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 

utworu, 
13) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

14) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

15) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określone powyŜej – 
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

 
3. Zamawiający ma prawo wykorzystania elementów przedmiotu umowy, o których mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu w celu promocji i reklamy. 
 
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do udzielenia zgody na wykonywanie 

autorskich praw zaleŜnych od utworów określonych w ust. 1. 
 
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwila przekazania 

Zamawiającemu nośników informatycznych, płyt CD/DVD, na których utrwalono utwory, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których je utrwalono. 

 
7. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone utwory, o których mowa w ust.1 

niniejszego paragrafu, jedynie dla celów własnej dokumentacji. 
 
8. Wykonawca wyraŜa zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności utworów, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
9. Wykonawca zapewnia, Ŝe projekty oraz wszystkie ich części składowe będą wynikiem 

wyłącznie jego twórczości i nie będą naruszały praw majątkowych ani osobistych osób 
trzecich. Wykonawca zobowiązuje się równieŜ, Ŝe przed dostarczeniem nośników 
Zamawiającemu nie dokona Ŝadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie 
udzieli Ŝadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń 
wykonywania autorskich praw osobistych. 

 
10. W przypadku, gdy do stworzenia koncepcji graficznej niezbędny będzie wkład twórczy 

innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie 
pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej 
jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych w tym samym zakresie jakie 
zostały wskazane  w ust. 1 do 4 oraz 8 niniejszego paragrafu. 

 
§ 21 

 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy            

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości         
o tych okolicznościach. 

 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moŜe Ŝądać 

wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania naleŜycie części Umowy. 
 

§ 22 
 

1. Wykonawcy udzielenia Gwarancji na wykonane usługi na okres co najmniej 36 
miesięcy, licząc od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanego 
przedmiotu zamówienia. Gwarancja dotyczy zgodności wykonania zamówienia z 
wymaganiami odnośnie wzorów graficznych i identyfikacji wizualnej oraz trwałości, 
opisanej w Złączniku Nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

 
2. W przypadku stwierdzenia wady uniemoŜliwiającej lub utrudniającej prawidłowe 

uŜytkowanie przedmiotu umowy lub jego części w okresie gwarancji, Wykonawca 
zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, wymienić wadliwy 
przedmiot umowy lub jego część na nowy, wolny od wad. 

 
3. W przypadku stwierdzenia wady elementu promocyjnego (druku, nadruku itp.) 

przejawiającej się w szczególności przez ścieranie, rozmazywanie, odkształcanie 
naniesionych na materiały elementów promocji, bądź stwierdzenie niemoŜliwości lub 
trudności prawidłowego odczytania logotypów w okresie gwarancji, Wykonawca 
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zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, do wymiany 
wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. 

 
4. Na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane na tych materiałach elementy 

promocji wymienione w wyniku obowiązków gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo 
od dnia podpisania protokołu przekazania – odbioru podpisanego przez obie strony bez 
zastrzeŜeń. 

 
5. Proces technologiczny, związany z naniesieniem obowiązkowych elementów promocji, nie 

moŜe naruszać gwarancji producenta na materiały. 
 

§ 23 
 

1. Strony postanawiają, Ŝe w razie sporów wynikłych w związku z wykonaniem Umowy lub  
z nią związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 

 
2. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania 

przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z Umowy lub 
z nią związane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. NiezaleŜnie od kraju w którym znajduje się siedziba (lub miejsce 
zamieszkania) Wykonawcy. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień 
publicznych.  

 
4. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaŜności formy pisemnej. 
 
5. Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem niewaŜności cesji (przelewu). 
 
6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez Strony. 
 

 
 

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 4 do Umowy Nr ....................... 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                   5/FS/2010 
 

 

FORMULARZ CENOWY 

Na kwotę ryczałtową podaną w Ofercie Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy 
składają się ceny za poszczególne części usługi szczegółowo określone w pkt. 3.1 Załącznika 
Nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Lp. 
 

Element przedmiotu zamówienia 
 

Cena ofertowa brutto 
( waluta – PLN ) 

1 Konferencja i spotkania z mieszkańcami  
2 Prasa ( 9 artykułów sponsorowanych)  
3 Tablice informacyjne (7 sztuk )  
4 Tablice pamiątkowe (8 sztuk ) w tym: 

- tablica pamiątkowa mosięŜna (1 sztuk) 
- tablice pamiątkowe z innych materiałów (7 sztuk ) 

 

5 Ulotka informacyjna ( 11.000 sztuk )   
6 Bilety wizytowe   (900 sztuk )  
7 Kalendarze 2011 r.  (250+150 sztuk )  
8 Kalendarze 2012 r.  (250+150 sztuk )  
9 Kalendarze 2013 r.  (250+150 sztuk )  
10 Kalendarze 2014 r. (250+150 sztuk )  
11 Prezentacja multimedialna (250 sztuk )  
12 Strona inernetowa  
13 Spoty radiowe (2 sztuki )  
  14 Spot telewizyjny (4 sztuki )  
15 Film   
16 Naklejki (200+100 sztuk )  
17 Wizytowniki (20  sztuk )  
18 Długopisy i ołówki (1500+500+1000 sztuk )  
19 Teczki (600+300 sztuk )  
21 Notesy (300 sztuk )  
22 System wystawienniczy typu roll-up (1 kpl)  
 Razem  

 
 
 
......................................................................               Imię Nazwisko.......................................................... 
           ( pieczątka adresowa Wykonawcy ) 
 
Miejscowość i data .........................................                Podpis...................................................................... 

                                                                                                  /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony             
 aktem rejestrowym  lub upowaŜniony pełnomocnik/ 

 


