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UMOWA 

 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 

Nazwa Zamówienia: Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie 

aglomeracji Zielona Góra – Etap III” 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia …………………………. roku w Zielonej Górze 

pomiędzy 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

adres: ul. Zjednoczenia 110a 

                  65-120 Zielona Góra, Polska 

reprezentowanymi przez:  

…………………………………………………………….. 

 

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 000211506, 

posiadającą Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość - 

Środowisko  PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 

zwanymi dalej Zamawiającym 

 

a 

 

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

…………………………………………………………………………………………… 

adres: …………………………………………….. 

……………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………….  

zwanym dalej Wykonawcą 

 

zwani łącznie „Stronami” 

 

Mając na uwadze fakt, że: 

1. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy.  

2. Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć 

zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonywania przeprowadzenie 

działań reklamowych i promocyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pt. 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III” 

polegającej na: 

a) przygotowaniu ulotek i folderów informacyjnych,  

b) przygotowaniu gadżetów reklamowych (długopisy metalowe, kubki ceramiczne, 

pendrive, naklejki na dokumenty i urządzenia), 

c) realizacji filmu promocyjnego dotyczącego Projektu, 

d) realizacji prezentacji multimedialnej dotyczącej Projektu, 

e) wykonaniu strony internetowej Projektu, 

f) wykonaniu tablic informacyjnych, 

g) wykonaniu tablic pamiątkowych, 

h) sporządzeniu i opublikowaniu artykułów prasowych. 

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy określa Opis przedmiotu 

zamówienia (cz. III SIWZ) stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią aktualnych Wytycznych  

do prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji dla Programu Infrastruktura 

i Środowisko wraz z opisem spójnej identyfikacji wizualnej opisanych szczegółowo  

w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013” z kwietnia 2012 w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce 

w odniesieniu do Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,  

z uwzględnieniem których zostanie zrealizowany Przedmiot Umowy.  

 

§ 2 

Oświadczenia i obowiązki Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami technicznymi  

i prawnymi oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone stosownymi 

licencjami i zaświadczeniami jeżeli są one wymagane przez powszechnie 
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obowiązujące przepisy prawa oraz są niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie udzielał wszelkich informacji związanych 

z realizacją niniejszej Umowy oraz każdego zlecenia powierzonego Wykonawcy.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie 

realizacji niniejszej Umowy oraz do udzielania wszelkich informacji niezbędnych  

do prawidłowego podejmowania działań informacyjnych i promocyjnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że podejmowane przez niego działania reklamowe  

i promocyjne w ramach niniejszej Umowy będą zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz 

stosownymi dokumentami programowymi danego okresu programowania,  

w szczególności z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 3 Umowy, jednocześnie 

zobowiązuje się do monitorowania wszelkich zmian w tym zakresie. 

5. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez 

niego postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni 

obowiązków nałożonych na niego w związku z realizacją przedsięwzięcia wskazanego 

w § 1 ust. 1 Umowy. Nie wywiązanie się z obowiązków, o których mowa powyżej, 

może spowodować powstanie szkody po stronie Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wystąpienia szkody, o której mowa  

w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia. 

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  

 wykonania tablic informacyjnych: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, 

 wykonania strony internetowej: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, 

 wykonania pozostałych działań objętych przedmiotem zamówienia: do dnia 15 

czerwca 2015r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie  

z Harmonogramem realizacji, który Wykonawca sporządzi i przedstawi do uzgodnienia 

z Zamawiającym w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych  

w niniejszej Umowie terminów realizacji usługi wskazanych w Harmonogramie  
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§ 4 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego  

w § 5, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 

utworu, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Za realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:  

kwotę całkowitą w wysokości …………………… złotych (słownie: ………………. złotych);  

plus należny podatek VAT w wysokości ………….. słownie …………………. Cena całkowita  

z podatkiem VAT wynosi ………….... słownie ……………………….   

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach po wykonaniu kolejnych działań objętych 

przedmiotem umowy zgodnie z Wykazem Cen poszczególnych działań objętych 

przedmiotem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. VAT płacony będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia 

faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

5. Należne wynagrodzenie przekazane będzie na rachunek bankowy Wykonawcy  

w banku ………………………………………………………………………………… 

6. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur 

Wykonawcy. 
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7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół zdawczo-

odbiorczy potwierdzający prawidłowe zrealizowanie właściwego działania objętego 

przedmiotem umowy zgodnie z Wykazem Cen. 

8. Wykonawca oświadcza, że kwota wskazana w ust. 1 powyżej wyczerpuje jego 

wszelkie roszczenia względem Zamawiającego z tytułu prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 

Umowy. 

§ 6 

Zakaz cesji praw i obowiązków 

 

Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części. 

 

§ 7 

Poufność informacji 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę 

Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez 

Zamawiającego na piśmie. 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania  

w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia 

wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego 

przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim 

przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie 

zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania  

w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli 

obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych 

Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania 

Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania  

w poufności wszelkich informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje  

od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z Zamawiającym. 

5. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub w części przez 

podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zostaną podpisane 

stosowne oświadczenia, gwarantujące Zamawiającemu zachowanie poufności 

informacji przez podmioty trzecie. 
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6. Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę przez 2 lata od dnia wygaśnięcia lub 

rozwiązania niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek  

z zobowiązań umownych Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

powstałe z tego tytułu. 

2. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, 

druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni 

robocze do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.  

3. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania któregokolwiek  

z zobowiązań umownych, o których mowa w § 1 umowy, Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od Umowy i naliczenie kary umownej w wysokości 10% kwoty 

całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 5. 

4. W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek 

z zobowiązań umownych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których 

mowa w § 1 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby w określonym terminie 

wykonał te zobowiązania z należytą starannością, w przeciwnym wypadku 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 

0,1% kwoty całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 5, za każdy kolejny dzień 

zwłoki. 

5. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 4 wyniosą więcej niż 10% kwoty 

całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 5, Zamawiający, po powiadomieniu 

Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia 

wynagrodzenia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 10% kwoty całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 5. 

 

§ 10 

 

Odstąpienie od Umowy 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 11 

Doręczenia 

 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą 

doręczane do siedziby Zamawiającego, przy ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona 

Góra.  

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej 

zmianie swoich danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, 

ustanowienie pełnomocnika. 

3. W trakcie realizacji Umowy, Strony mogą wskazać osobę lub osoby upoważnione do 

bieżącego kontaktu. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, powinno nastąpić z 

zachowaniem formy pisemnej. 

 

§ 12 

Istotne zmiany umowy 

1. Przewiduje się możliwość dokonania istotnej zmiany niniejszej umowy, zgodnie z art. 

144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  

poz. 907 z poźn. zm.) w sytuacjach zaistnienia warunków materialnych określonych w 

pkt. 22 Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

2. Istotna zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Załączniki określone w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część.  

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 

następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Część I SIWZ – IDW dla przetargu nieograniczonego na usługi: 

Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – 

Etap III”; 

b) Załącznik nr 2 – Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu 

nieograniczonego na usługi: Promocja Projektu: „Gospodarka ściekowa  

na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III”; 
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c) Załącznik nr 3 – Wykaz cen poszczególnych działań objętych przedmiotem 

zamówienia; 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

         ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

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

             (podpis)                      (podpis)  
 

 

 

 

 


