WZÓR UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI O ŚWIADCZENIE USŁUGI
INFORMACJA I PROMOCJA DLA PROJEKTU „REGULACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE
CZECHOWICE-DZIEDZICE – ETAP 2”.
Niniejsza Umowa została zawarta dnia ………………… roku w Czechowicach-Dziedzicach
pomiędzy: Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. , ul. Szarych Szeregów 2, 43-502
Czechowice-Dziedzice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000110057, NIP: 652-16-07-392, Regon: 072686984
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………….
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z Regulaminem udzielania podprogowych zamówień
sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach.
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………………….
§ 1.
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) - 2) w
stosunku do treści Umowy pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a
następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
§ 2.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia
kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”, zwanego dalej
Projektem.
2. Działania informacyjno-promocyjne powinny być realizowane w oparciu o następujące
dokumenty:
1) „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata
2014-2020”,
2) „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”,
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3) „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020”,
4) „Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”,
5) „Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”,
6) „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020”,
7) „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020”.
Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne mogą ulegać zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania Umowy,
dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest ich bieżący monitoring i stosowanie Wytycznych
obowiązujących w trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie
internetowej: www.pois.gov.pl.
3. Działania informacyjne i promocyjne będą obejmować następujące zadania podzielone na
poszczególne części:
Część 1- Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych,
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych,
Część 2 – Organizacja konferencji (rozpoczynającej i końcowej),
Część 3 - Przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
Część 4 - Opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów promujących Projekt.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, a także uprawnień
Wykonawcy i obowiązków Zamawiającego określony został w dokumencie, o którym mowa w §1
ust. 1 pkt. 1), stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
Wszelkie działania Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotów zamówień (zadań) muszą być
uprzednio wyraźnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia (zadanie) będzie realizowany z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów prawa. Działania informacyjne i promocyjne, o których mowa w ust. 3, będą
realizowane na podstawie złożonych każdorazowo przez Zamawiającego zamówień w oparciu o
postanowienia niniejszej Umowy i jej integralnych części.
Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przez okres realizacji Projektu ze
szczególnym uwzględnieniem istotnych dat i etapów realizacji Przedsięwzięcia.
Wykonawca obowiązany jest postępować zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i
wymogami realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności, dotyczącymi
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, o których mowa ust. 2, a także zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych i zasad lub aktualizacji dotychczas
obowiązujących, o których mowa w ust. 8, Wykonawca obowiązany jest realizować przedmiot
zamówienia zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią aktualnych wytycznych oraz stosownymi
dokumentami programowymi danego okresu programowania przygotowanych przez Instytucję
Zarządzającą Funduszem Spójności, na podstawie których zrealizowany zostanie przedmiot
umowy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, a także zobowiązuje się do ich
stosowania przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia niezależnych działań w zakresie informacji i
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promocji Projektu, których celem będzie wspieranie usług Wykonawcy prowadzonych w ramach
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
1.

1.

§ 3.
Rozpoczęcie wykonywania umowy następuje z dniem jej podpisania.
Umowa została zawarta na czas określony tj. do dnia 01 czerwiec 2022 roku.
§ 4.
Tytułem wynagrodzenia za:
a) wykonanie części 1, o której mowa w § 2 ust. 3 w zw. z ust. 4 Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy: Kwotę netto …………………………. PLN (słownie: …………………………………PLN)
plus należny podatek VAT wg stawki 23% w wysokości ……………………….. PLN (słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN),
co stanowi łącznie kwotę brutto ……………………………PLN (słownie: …………………………….. PLN),
b) wykonanie części 2, o której mowa w § 2 ust. 3 w zw. z ust. 4 Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy: Kwotę netto …………………………. PLN (słownie: ……………………………………………PLN)
plus należny podatek VAT wg stawki 23% w wysokości ……………………….. PLN (słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… PLN),
co stanowi łącznie kwotę brutto ……………………………PLN (słownie: …………………………….. PLN),
c) wykonanie części 3, o której mowa w § 2 ust. 3 w zw. z ust. 4 Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy: Kwotę netto …………………………. PLN (słownie: …………………………………………PLN)
plus należny podatek VAT wg stawki 23% w wysokości ……………………….. PLN (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN),
co stanowi łącznie kwotę brutto ……………………………PLN (słownie: ………………………………….. PLN),
d) wykonanie części 4, o której mowa w § 2 ust. 3 w zw. z ust. 4 Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy: Kwotę netto …………………………. PLN (słownie: ……………………………………………PLN)
plus należny podatek VAT wg stawki 23% w wysokości ……………………….. PLN (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN),
co stanowi łącznie kwotę brutto ……………………………PLN (słownie: ………………….. PLN),

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Kwoty wynagrodzenia podane w ust. 1 są zgodne z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w
ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację niniejszej
Umowy.
Kwoty wynagrodzenia określone w ust. 1 obejmują także wynagrodzenie za przekazanie
majątkowych praw autorskich wymienionych w §12 umowy.
Kwoty wynagrodzenia podane w ust. 1 wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy do
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Strony przewidują możliwość rozliczenia częściowego, stosownie do zakresu wykonanego
zamówienia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Umowy.
§ 5.
Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w
dniu wystawienia faktury.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego
rachunek bankowy nr: ……………………………………………………………………………………………………………
w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
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4.
5.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

Podstawą dokonania wszelkich płatności, będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego, bez
zastrzeżeń z jego strony, protokołu zdawczo-odbiorczego złożonego przez Wykonawcę na
okoliczność wykonania zamówienia lub jego części.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w PLN.
§ 6.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania
niniejszej umowy:
a. projekt jednolitej szaty graficznej dla materiałów informacyjno- promocyjnych (wzory
materiałów), która będzie stosowana do opracowań związanych z Projektem tzn.
materiałów promocyjnych, prezentacji itp.
b. sposób organizacji współpracy i komunikowania się z Zamawiającym.
Wykonawca jest zobowiązany po każdorazowym zrealizowaniu zamówienia, uprzednio
złożonego przez Zamawiającego, złożyć Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy, w
zakresie wykonanego zamówienia, który po podpisaniu przez Zamawiającego stanowić będzie
potwierdzenie wykonania i wydania przedmiotu zamówienia. Do protokołu Wykonawca jest
zobowiązany załączyć wzory wszelkich materiałów promocyjnych, zdjęcia, listy obecności itp. w
postaci papierowej oraz cyfrowej (CD lub DVD), które będą wytworzone w toku realizacji
danego zamówienia. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego będzie przygotowany w formacie
uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca winien wykonać i wydać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do 30
dni od daty przekazania zlecenia przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wniesienia uwag każdorazowo do przedstawionego protokołu w ciągu 7
dni roboczych od jego otrzymania, błędy wskazane przez Zamawiającego muszą być usunięte
przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
ust. 1 Umowy.
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do protokołu zdawczo-odbiorczego w
terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, protokół będzie uważany za zatwierdzony
przez Zamawiającego, co będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę wystawienia faktury.
W zakresie wykonania zadania „Część 1” dot. tablic informacyjnych, o której mowa w § 2 ust. 3
Umowy, w czasie realizacji Projektu Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §
4 ust. 1 Umowy zobowiązany jest do bieżących przeglądów, konserwacji tablic oraz usunięcia
wszelkich ujawnionych wad w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, a po
zakończeniu realizacji Projektu do demontażu wszystkich tablic i przywrócenia stanu
poprzedniego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W zakresie wykonania zadania „Część 1” dot. tablic pamiątkowych, o której mowa w § 2 ust. 3
Umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
ust. 1 Umowy, za bieżące przeglądy oraz konserwacje tablic w okresie min. 5 lat od zakończenia
realizacji Projektu oraz usuwania w tym czasie wszelkich ujawnionych wad, w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich zgłoszenia.
§7.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Iwona Gorel.
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest …………………...
Dane kontaktowe do osób upoważnionych:

Dla Zamawiającego:
Nazwisko:
Iwona Gorel- specjalista ds. administracji
Adres:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon:
(32) 215 43 40, 215 29 56
e-mail:
i.gorel@pim.czechowice-dziedzice.pl
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Dla Wykonawcy:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
4.
5.
6.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.
4.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Stronami będzie prowadzona w języku polskim
oraz będzie wysyłana pocztą, drogą elektroniczną, doręczana osobiście lub za pośrednictwem podmiotu
świadczącego usługi pocztowe .
Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu
jego przekazania i nie musi być potwierdzone na piśmie.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego.
§9.
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania
płatności od Zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie: …………………..
Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.
Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę
lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot
stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego. W takim przypadku
żaden z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do
odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.
Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą
Zamawiającemu umowę konsorcjum lub inny dokument określający zakres obowiązków
każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy oraz zasady współpracy między
nimi.
§ 10.
Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy
przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą i
wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania
wniosku, z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
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1.

2.

3.

§ 11.
Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca
zwróci te dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie po ich wykorzystaniu, nie później jednak
niż przed upływem terminu wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje i dokumenty uzyskane od
Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, wyłącznie w celu należytego jej wykonywania i
nie przekazywać ich żadnym osobom z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na to wyraźną
zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ma obowiązek zachowania
poufności także po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy. Przez informację
poufną należy w szczególności rozumieć informacje handlowe, techniczne, organizacyjne oraz
finansowe dotyczące Zamawiającego.
W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust. 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia (wraz
z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4, za każdy taki przypadek. W przypadku poniesienia
szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na
zasadach ogólnych.

§ 12.
Wykonawca z dniem wydania Zamawiającemu przedmiotów zamówień lub ich części
przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §4, 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.
2.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia co do terytorium i czasu
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie ich w całości lub części za pomocą dowolnej techniki istniejącej w chwili podpisania
niniejszej Umowy, w tym w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera na
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podległych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;
b) zwielokrotniania ich lub ich części dowolną techniką istniejącą w chwili podpisania niniejszej
Umowy, w tym w szczególności przez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dzieła w całości lub części, w tym
w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie ich w całości lub części w dowolny sposób, w tym w szczególności przez
wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym
podmiotom w celu wykorzystania w toku wszelkich postępowań, sporządzenia opracowań,
udostępnianie w Internecie;
e) korzystanie przy realizacji Projektu;
f) użytkowanie ich w całości lub części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla
potrzeb ustawowych i umownych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazywanie
utworów lub ich części innym podmiotom.
3.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażanie
przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie
niniejszej Umowy lub w ich częściach według uznania Zamawiającego oraz na wyrażanie zgody
przez Zamawiającego na wykonywanie powyższego przez osoby trzecie (prawo zależne).
4.
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań
utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy lub z opracowań ich części.
5.
Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z chwilą przekazania
utworów Zamawiającemu.
1.

6

6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub
prawa zależne do utworów przysługiwały osobom trzecim, że spowoduje, że wszelkie takie osoby
trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie
prawa majątkowe, a także prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej
Umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich
uprawnień i zezwoleń na wykonywania praw zależnych, rozporządzanie i korzystanie z wszelkich
utworów zależnych.
W przypadku obciążenia Zamawiającego jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialnością z
powodów związanych z przedmiotem Umowy lub dochodzenia na drodze sądowej przez osoby
trzecie roszczeń, wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń oraz będzie zobowiązany do przystąpienia w
ewentualnym procesie lub postępowaniu do postępowania po stronie do Zamawiającego i
podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.
§ 13.
W sytuacji czasowej niemożliwości kontaktowania się z Zamawiającym przez osobę
upoważnioną do tego przez Wykonawcę, niezwłocznie zapewni on należyte zastępstwo w
wykonywaniu jej obowiązków, o czym bez zbędnej zwłoki powiadomi Zamawiającego. Zmiana
taka, mająca charakter przemijający i tymczasowy, nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

§ 14.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania w
terminie wskazanym w wezwaniu z zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu
będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części.
W przypadku opóźnień w realizacji niniejszej Umowy, w tym opóźnień w realizacji
przedmiotów zamówień składanych w oparciu o niniejszą Umowę przez Zamawiającego,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % wartości
wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia.
W każdym przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w
niniejszej Umowie lub w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, strony dopuszczają
możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części, według wyboru
Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia lub rozwiązania w jakikolwiek sposób umowy przez Wykonawcę z
przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
kwoty łącznego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust 1 .
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kwot kar umownych, z tym, że wartość takich odszkodowań,
uwzględniając naliczone kary umowne, nie mogą przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto (z
podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust 1.
§ 15.
Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia przy czym wartość
zmiany nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem powyższego przepisu jest nieważna.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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1.

1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 16.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca
zezwoli Zamawiającemu (lub osobie przez niego upoważnionej) skontrolować lub zbadać
dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas,
jak i po wykonaniu Usług.
§ 17.
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 18.
Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Uzgodnienia w tym
zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy
może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) ze względu na fakt, że zamówienie na niniejszą usługę oraz zamówienia na realizację
poszczególnych kontraktów są współfinansowane z udziałem środków pochodzących z
Unii Europejskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu realizacji
usługi,
2) gdy Zamawiający zdecyduje się na zwiększenie ilości dostarczanych materiałów
maksymalnie o 10 %, zmiana ta spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego
wykonawcy odpowiednio do ilości zamawianych materiałów;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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