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UMOWA 

 

O ŚWIADCZENIE USŁUG 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

 

tytuł umowy: Prowadzenie  działań promocyjno-informacyjnych dla rozszerzenia Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” 

dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

 

nr umowy: JRP/      /K/2013 

Niniejsza Umowa zawarta dnia …………………. roku  w Płocku 

pomiędzy: 

„Wodociągami Płockimi” Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr. KRS  0000040316, o kapitale zakładowym 146 410 000,00 zł., NIP 

774-23-69-968, REGON 610409926 

z siedzibą w Płocku ul. Harc. A. Gradowskiego 11, PL 09-402 Płock 

reprezentowaną przez : 

Marka Naworskiego - Prezesa zarządu 

Andrzeja Wiśniewskiego – Wiceprezesa zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym  

a 

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

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 t.j.) na podstawie 

oferty Wykonawcy z dnia…………….. r. 

 

§ 1 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 

niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

a) Załącznik nr 1  - Cześć III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  

b) Załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy  

 W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 

przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
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§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych 

dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, 

etap I” z uwzględnieniem całego zakresu Projektu, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, 

stanowiącą integralną część niniejszej Umowy. 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 

                                                                           

                                                                           § 3 

1. Umowa będzie wykonywana do dnia 15.09.2015 r. począwszy od dnia rozpoczęcia 

wykonywania umowy (zamówienia), z uwzględnieniem terminów częściowych 

przewidzianych w cz. III SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia (pkt.5.3.) – załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Za dzień rozpoczęcia wykonywania umowy uważa się dzień podpisania umowy. 

3. Wykonawca treść sporządzanych etapów prac będzie każdorazowo ustalał z Zamawiającym. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za świadczenie Usług ustalane jest w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

Kwotę ……………………………………………..PLN 

słownie: …………………………………………   PLN 

plus VAT: ………………………………………...PLN 

słownie:………………………………………….  PLN 

Wynagrodzenie brutto (w tym należny VAT):  ………………………………………… PLN 

słownie: …………………………………………………………………………………. PLN 

3. Płatności związane z realizacją Umowy dokonywane będą w PLN. 

4. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. 

5. Na wynagrodzenie ryczałtowe składają się kwoty wynagrodzeń za wykonanie usług 

wchodzących w zakres niniejszej Umowy tj: 

Rodzaje wymaganych działań  - 

numeracja odnosząca się do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Cena netto (bez VAT) Cena z VAT 

Foldery  

– 5.3.1. (OPZ) 
  

Ulotki informacyjne (składane)  

– 5.3.2. (OPZ)  
  

Materiały biurowe dla Jednostki 

Realizującej Projekt 

– 5.3.3. (OPZ) 

  

Gadżety promujące 

– 5.3.4. (OPZ) 
  

Strona internetowa – aktualizacja 

- 5.3.5.( OPZ) 
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Współpraca z mediami 

– 5.3.6. (OPZ), w tym: 
  

Prasa   

Telewizja   

Radio   

Spotkanie informacyjne o zakończeniu 

projektu – 5.3.7. (OPZ) 
  

Materiały audiowizualne 

– 5.3.8. (OPZ) 
  

Razem:   

 

Wynagrodzenie przysługiwać będzie jedynie za faktycznie wykonane usługi odebrane   

 

§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1, nastąpi w częściach, na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o ceny i etapy wykonania umowy zawarte w § 4 

ust.5. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest Protokół stwierdzający jakościowe i 

ilościowe wykonanie świadczeń wyspecyfikowanych w Protokole, potwierdzony 

każdorazowo przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 ma być sporządzony w języku polskim i dostarczony w 

formie drukowanej w 2 egzemplarzach. 

4. Faktury zostaną wystawione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania przez obie 

strony każdego z Protokołów, o których mowa w ust.2. 

5. Należność za wykonane prace płatna będzie w formie przelewu bankowego na numer 

rachunku wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia netto i może 

być zmieniona aneksem do umowy. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji o postępie prac i 

zaawansowaniu realizacji umowy a także o wszelkich przeszkodach w wykonaniu umowy. 

 

§ 7 

1. Każde polecenie, powiadomienie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, 

zaświadczenie lub inne informacje i oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy będą 

dokonywane w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Specjalista ds. administracyjnych i 

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (JRP). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Specjalisty ds. administracyjnych 

i Kierownika JRP. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie wykracza poza 

uprawnienia Specjalisty ds. administracyjnych i Kierownika JRP lub poza zakres Umowy, w 
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terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym 

Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. 

4. Zamawiający przekaże swoją decyzję w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy, co zostanie 

potwierdzone stosownym protokołem. 

2. Wykonawca zwróci protokolarnie dokumenty, o których mowa w ust.1 Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu upływu terminu wykonania Umowy. 

3. 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. 

§ 9 

1. Wykonawca 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 - tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późń. zm) 

powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie dokumentacji wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach 

danych, oraz każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką;   

b) zwielokrotnienie dokumentacji każdą w chwili zawarcia Umowy techniką na wszelkich w 

chwili zawarcia Umowy nośnikach danych; 

c) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy dokumentacji w dowolnej formie bez 

jakichkolwiek ograniczeń; 

d) wprowadzenie do pamięci komputera; 

e) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym do 

sieci Internet i do sieci intranet; 

f) najem i użyczanie; 

g) publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

h) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów, oraz innego rodzaju 

prezentacje branżowe, 

2. Przeniesie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. 

 

§ 10 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego (z VAT), o którym mowa w § 4 ust.1 w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20060900631


 

Prowadzenie  działań promocyjno-informacyjnych dla rozszerzenia Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” dofinansowywanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
str. 5 

 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zamówienie uznaje się za wykonane należycie z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 

Raportu Końcowego, o którym mowa w pkt. 6.1. Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11 

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

druga strona wyznaczy jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni do wykonania z 

zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

 

§ 12 

1. Za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy 

kara umowna w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia z VAT, o którym mowa w §4 ust.1 

Umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych części umowy zgodnie z terminami 

częściowymi, o których mowa w §4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia z VAT, o którym mowa §4 ust.1. 

3. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia z VAT, o którym 

mowa w §4 ust.1, Zamawiający, może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kwot kar umownych. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić wysokość ustalonych kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 13 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę co najmniej wartości niniejszej umowy. 

2. Oryginał polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca okaże Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

 

§ 14 

Zakazuje się przenoszenia praw i obowiązków umownych na osobę trzecią, z wyjątkiem zmian 

będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji Wykonawcy  

 

§ 15  

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 

3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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§ 16 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 

Kierownikowi JRP lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub 

zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie. 

 

§ 17 

1. W razie zaistnienia 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. 

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

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od daty ustalenia 

powyższych okoliczności. Na te okoliczności Zamawiający sporządzi  pisemny protokół 

ustaleń. 

§ 18 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

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

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy  


