
 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY ZP/7/D/18 

 

 

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy: 

     Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000329900, 

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, 

reprezentowaną przez Michała Sirockiego - Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

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

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………. 

KRS/CEIOG ……………………………………  

REGON ………………………, NIP ……………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą pzp”. 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawierającymi się w „Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji – dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.”, umieszczonym na stronie 

internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-

i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-

umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/ 

3. Zadania informacyjno-promocyjne obejmują: 

a) zaprojektowanie, wykonanie, sukcesywną dostawę 17 tablic informacyjnych wraz z 

konstrukcją; 

b) zaprojektowanie, wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych oraz ulotek informujących 

o projekcie; 

c) usługę informacyjno-promocyjną polegającą na:  

• zorganizowaniu konkursu plastycznego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych na 

terenie gminy Żukowo; 

• przygotowaniu i obsłudze stoiska informacyjnego na 3 imprezach plenerowych, 

• zredagowaniu i zamieszczeniu 6 ogłoszeń prasowych, dotyczących realizacji projektu, 

w prasie lokalnej; 

• produkcji spotu i emisji 6 komunikatów radiowych, dotyczących realizacji projektu, w 

radiu lokalnym; 

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym (zał. nr 2 do SIWZ)  i szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ). 

4. Dostawa tablic informacyjnych oprócz sprzedaży obejmuje również: załadunek, transport i 

rozładunek  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Żukowo.  

 

 
 



 
 
 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w 

ilości wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym. Wykonawcy w takim przypadku nie 

będzie przysługiwało roszczenie z tego tytułu. 

6. Przedmiot umowy (tablice informacyjne i artykuły promocyjne) powinien być fabrycznie nowy, 

wolny od wad i pochodzić z bieżącej produkcji.  

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwa bezpłatne egzemplarze tytułu prasowego, z dnia 

w którym ukazała się publikacja ogłoszenia prasowego. 

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji umowy 

1. Okres realizacji umowy: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do czasu wyczerpania 

zakresu rzeczowego i finansowego umowy, w zależności co nastąpi pierwsze, w tym że:  

• artykuły promocyjne i ulotki – 3 tygodnie od akceptacji projektów graficznych przez 

zamawiającego (dostawa jednorazowa);  

• tablice informacyjne wraz z konstrukcją – 2 tygodnie od złożenia zamówienia, po 

wcześniejszej akceptacji projektu graficznego (dostawa sukcesywna); 

• zorganizowanie konkursu plastycznego w szkołach – jednorazowo w roku 2019; 

• przygotowanie i obsługa stoiska informacyjnego na 3 imprezach plenerowych (Sobótki 

w Żukowie w roku 2018, 2019 i 2020); 

• ogłoszenia prasowe – 6 w okresie trwania umowy – 2 tygodnie od złożenia zamówienia, 

po wcześniejszej akceptacji wersji ogłoszenia przed jego publikacją w prasie; 

• komunikaty radiowe – 6 w okresie trwania umowy – 2 tygodnie od złożenia zamówienia, 

po wcześniejszej akceptacji wersji komunikatu przed jego emisją w radiu. 

2. Miejsce realizacji umowy: dostawa artykułów promocyjnych – siedziba Zamawiającego, tablice 

informacyjne – gmina Żukowo. 

 

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych będzie odbywała się na podstawie telefonicznego 

zamówienia, potwierdzonego pocztą elektroniczną.  

2.  Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu i rozładunku spoczywa na 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru powstałe w trakcie załadunku, 

transportu i rozładunku. 

4. Każdorazowy odbiór przedmiotu umowy będzie poprzedzony kontrolą ilości i jakości 

przeprowadzoną przez przedstawiciela Zamawiającego.  

5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia opisanemu w SIWZ, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca 

będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem w ciągu 3 dni od 

momentu zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego. 

6. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem przedmiotu umowy poniesie Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

umowy. 

8. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający 

wyznacza: 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy) 

a Wykonawca wyznacza: 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, e-mail, tel. kontaktowy) 

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie.  



 
 
 
 

§ 4 

Cena 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają cenę: 

……………………………… brutto zł, słownie: ……………………………………….. 

2. Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu rzeczowo-cenowym są cenami stałymi w 

okresie obowiązywania umowy. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości przedmiotu umowy 

dostarczonego i zrealizowanego w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie 

cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę przedłożoną przez Wykonawcę. 

 

 

§ 5 

Rozliczenie 

1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół 

zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca wystawia fakturę każdego ostatniego dnia miesiąca. 

3. Zapłata należności będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na 

fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez 

Wykonawcę z realizacji umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia 

nieprawidłowości. 

6. Ceny jednostkowe i nazwy na fakturze winny być zgodne z nazwami i cenami 

zaoferowanymi przez wykonawcę w formularzu rzeczowo-cenowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru zamówienia 

publicznego. 

 

 

§ 6 

Gwarancja 

1.  Na dostarczane tablice informacyjne wraz z konstrukcją, Wykonawca udziela …. miesięcznej 

gwarancji, liczonej od dnia prawidłowej realizacji dostawy. 

2.  Na dostarczane artykuły promocyjne, Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji, liczonej od 

dnia prawidłowej realizacji dostawy. 

3.  Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 

4.  W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca odpowiedzialny jest za wady fizyczne 

przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze (tkwiące w przedmiocie umowy w chwili odbioru, tzw. wady ukryte). 

5.  Wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

6.  Zamawiającemu przysługują uprawienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

7.  Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi 

osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z 

praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów 

użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli 

normalne używanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.Dla zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

ustala się zabezpieczenie w wysokości 10% wartości całej umowy. 

2.Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 w następującej formie: 

……………………………………….. . 

3.Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w następujących terminach: 

- 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonany,  

- pozostałą część (30 %) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady po potrąceniu 

ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na poczet naliczonych kar umownych. 

5.W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, zgodnie z § 9 ust. 1 lit. d) umowy, Wykonawca 

najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy ma 

obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy, zachowując nieprzerwaną ciągłość i wysokość 

zabezpieczenia umowy. 

6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, niezależnie od 

obowiązku zapłaty kary umownej. 

 

§ 8 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 PLN za każde 

stwierdzone zdarzenie; 

b) za opóźnienie w uzupełnieniu braków liczbowych, asortymentowych i innych niezgodności 

dostarczonych przedmiotów, w wysokości 100 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

następnego dnia od wyznaczonego terminu na uzupełnienia do dnia realizacji włącznie; 

c) za opóźnienie w wymianie wadliwego przedmiotu na przedmiot wolny od wad lub na zgodny z 

zamówieniem w przypadku zgłoszonych nieprawidłowości – 100 PLN za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić wymiana do dnia realizacji 

włącznie; 

d) za opóźnienie w realizacji zadań informacyjno-promocyjnych, określonych w § 1 ust. 3 lit. c),  w 

wysokości 1 000,00 PLN za każde stwierdzone zdarzenie; 

e) za niezrealizowanie zadań informacyjno-promocyjnych, określonych w § 1 ust. 3 lit. c),  w 

wysokości 5 000,00 PLN za każde stwierdzone zdarzenie. 

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp, za odstąpienie od 

niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 

reklamacji i uwag zgłoszonych przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez 

Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 dni od 

daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 

odstąpienie od umowy. 

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 

dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 



 
 
 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp strony dopuszczają zmiany umowy w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych; 

b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;  

c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego 

do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 

d) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego 

zakresu rzeczowego i finansowego umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jeżeli 

przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej. 

3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 

4. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze stron. 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz rzeczowo-cenowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 


