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CZĘŚĆ II SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

UMOWA NR …………… 

 

Zawarta w dniu  ……………..…….. w Gdańsku pomiędzy: 

Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy  ul. Jabłoniowej 55, wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, REGON: 190042880, NIP 583-000-
20-19, o kapitale zakładowym w wysokości 12.034.000,00 PLN, zarządzie trzyosobowym, 
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………. 

2. ………………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

a 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................. 

zwanym dalej Wykonawcą (łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron). 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pod nazwą: 

Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. oraz projektu 
budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii 
trójmiejskiej”, 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy są działania public relations i promocji na rzecz Zakładu Utylizacyjnego 
Sp. z o.o.: 

1) w zakresie bieżącej działalności Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.; 

2) w zakresie projektu przygotowawczego, nr POIS.02.01.00-00-005/12 „System gospodarki 
odpadami dla metropolii trójmiejskiej”, do budowy spalarni odpadów. 

zwane dalej Działaniami. 

2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji Umowy i zakres rzeczowy Umowy określa Opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.  

3. Przedmiot Umowy będzie obejmował wszystkie czynności związane z przygotowaniem i 
realizacją działań, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i narzędzi. 

4. Działania zostaną opracowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
na ustalonych niniejszą umową warunkach, przy dołożeniu najwyższej staranności. 

 



 
Nr ref.: 3/PN/2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – CZĘŚĆ II 

 strona2/stron8 
 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z przygotowaniem i 
realizacją Działań z najwyższą zawodową starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy, obowiązującym prawem oraz harmonogramem Działań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu 
harmonogramu Działań, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Opisie przedmiotu 
zamówienia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiający zaakceptuje lub 
zgłosi uwagi do harmonogramu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę, zaś Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi i przedłożyć 
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni roboczych. 

3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania 
Umowy, przy czym: 

1) Koordynator współpracy (key account manager) obsługuje Zamawiającego na bieżąco, 
będąc do jego regularnej dyspozycji w Gdańsku, przewiduje się minimum 2 spotkania w 
tygodniu w siedzibie Zamawiającego oraz udział Wykonawcy we wskazanych wydarzeniach 
poza siedzibą Zamawiającego; 

2) Specjalista ds. public relations i promocji obsługuje Zamawiającego na bieżąco, będąc do 
jego regularnej dyspozycji w Gdańsku, przewiduje się minimum 2 spotkania w tygodniu w 
siedzibie Zamawiającego oraz udział Wykonawcy we wskazanych wydarzeniach poza 
siedzibą Zamawiającego; 

3) Grafik komputerowy - przewiduje się współpracę zdalną z grafikiem (telefon, e-mail), nie ma 
konieczności jego obecności na spotkaniach roboczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach 
związanych z realizacją Umowy. 

5. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania i zaniechania swoich 
podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania. 

6. Wszelkie Działania podjęte przez Wykonawcę, opisane w § 1 ust.1 pkt 2, będą realizowane 
zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i informacji dla beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy wszystkie informacje i dokumenty będące w jego 
posiadaniu, niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji Umowy. 

2. Zamawiający na potrzeby realizacji Umowy przekaże Wykonawcy, w wersji elektronicznej, logo 
Zamawiającego wraz z wytycznymi, wyrażając zgodę na jego używanie przez Wykonawcę na 
potrzeby wykonywania niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie za każdy miesiąc kalendarzowy odrębnych 
raportów z realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1, w ciągu 5 dni kalendarzowych po 
zakończeniu okresu raportowania. 

2. Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania raportów, dokona oceny i zgłosi 
uwagi lub zaakceptuje przygotowane raporty. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 
obowiązany jest je uwzględniać i w terminie do 3 dni kalendarzowych przekazać ponownie 
materiał do akceptacji. W przypadku braku akceptacji, procedura zostaje powtórzona. Po 
protokolarnym zatwierdzeniu raportów Wykonawca przedłoży, zgodnie z Umową, dwie faktury za 
dany miesiąc realizacji Umowy. 
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3. Raporty, o których mowa w ust. 1 powyżej, zawierać będą w szczególności informacje na temat 
zakresu przeprowadzonych Działań, terminów Działań, grup docelowych, zasięgu Działań, ilości 
rozprowadzonych materiałów, metod i zasięgu dystrybucji. Załączniki do raportu stanowić będą 
dokumentację przeprowadzonych Działań. Raporty będą przekazywane w formie pisemnej oraz 
elektronicznej na płycie CD / DVD (format doc, plus pliki ze zdjęciami, opracowanymi 
materiałami, projektami graficznymi etc. – pliki powinny być w wersjach edytowalnych). 

4. Wszelkie Działania podjęte przez Wykonawcę, opisane w § 1 ust.1 pkt 2, muszą być 
udokumentowane w sposób i w formie wynikającej z wytycznych dotyczących POIiŚ zapisanych 
przede wszystkim w „Zasadach promocji dla beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Dokumentowanie winno odbywać się w szczególności  w 
formie: 
- zdjęć,  
- nagrań radiowych i telewizyjnych, 
- wycinków prasowych, 
- wydruków internetowych, 
- próbek materiałów, 
- zapisów audio lub video, 
- sprawozdań lub notatek wraz z materiałami zdjęciowymi, 
- korespondencji między Wykonawcą a mediami, 
- w inny sposób, wcześniej uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Raporty miesięczne będą przekazywane Zamawiającemu do 5 dni kalendarzowych po 
zakończeniu okresu raportowania. 

6. Każdy raport podlega akceptacji Zamawiającego. Raport nie zostanie zaakceptowany w 
szczególności w przypadku niewykonania Działań przewidzianych w harmonogramie na dany 
okres raportowania lub niezaakceptowania poszczególnych wzorów, projektów, materiałów lub 
działań przedstawianych przez Wykonawcę. Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo 
do zgłaszania uwag do przedstawionego raportu.  

7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały wchodzące w skład 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. c) i d) Opisu przedmiotu zamówienia, co 
zostanie potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez Zamawiającego dla 
poszczególnych materiałów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Przekazanie wykonanego 
Przedmiotu Umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gdańska. W 
chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa własność dostarczonych 
materiałów. 

8. W przypadku zgłoszenia w protokole zdawczo - odbiorczym zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad i braków poprzez wymianę materiałów 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy na wolne od wad w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w § 10 ust. 2. 

9. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i wady całego Przedmiotu Umowy, jak i 
jego poszczególnych elementów również po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, w 
szczególności w sytuacji ujawnienia się wad poszczególnych materiałów. 

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Datą rozpoczęcia Umowy jest dzień zawarcia Umowy. 

2. Czas trwania Umowy wynosi 11 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do dnia ……………………….. 
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§ 6 

REPREZENTACJA STRON 

1. Przedstawicielami Zamawiającego do: 

1) prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy są: 

− Cyprian Maciejewski - rzecznik prasowy (tel. ………….…..., e-mail ……………………); 
− Monika Łapińska – Kopiejć – specjalista ds. promocji (tel. …………., e-mail 

………………), 
− Grzegorz Walczukiewicz – specjalista ds. inwestycji (tel. …………., e-mail 

………………). 
 

2)  do zatwierdzania w imieniu Zamawiającego: harmonogramu Działań, raportów oraz wszelkich 
innych dokumentów: 
− Cyprian Maciejewski - rzecznik prasowy (tel. ……………., e-mail ………………). 
− Sławomir Kiszkurno – pełnomocnik ds. realizacji projektu  (tel. …………………, e-mail 

…………….…) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
niniejszej Umowy. 

3. Przedstawicielami Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy są: 
− ………………… - koordynator współpracy (key account manager) (tel. …………, e-mail ……), 
− …………………………….. - specjalista ds. PR i promocji (tel. …………, e-mail ………………), 
− ……………………………….. - grafik komputerowy (tel. ……………………, e-mail ……………). 

4. Wykonawca ma prawo zmienić – za zgodą Zamawiającego – osoby wskazane w ust. 3, pod 
warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że proponowana osoba 
posiada doświadczenie nie mniejsze,  niż doświadczenie osoby wskazanej na to stanowisko 
przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający ma prawo odmówić zgody jedynie w przypadku, gdy 
Wykonawca nie wykaże, iż zaproponowana osoba posiada wymagane doświadczenie. 

5. Wykonawca ma obowiązek zaproponować zastępstwo dla osób wskazanych w ust. 3 na 
zasadach określonych w ust. 4 w przypadku choroby lub nieobecności z innych przyczyn. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
3, jeżeli osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z 
Umowy.  

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca, z dniem odbioru przez Zamawiającego poszczególnych prac, przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do poszczególnych utworów powstałych w 
toku realizacji Umowy, w szczególności do ich całości jak i samodzielnych części (w tym między 
innymi do strony internetowej, filmów promocyjno – informacyjnych, druków ulotnych, artykułów 
sponsorowanych) oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do opracowań utworów oraz używania utworów z pominięciem 
oznaczenia ich autorstwa. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie utworu na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych, 
audiowizualnych, 

2) zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową, 

3) wprowadzanie utworu do pamięci komputera, 

4) publiczne udostępnianie całości lub części utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, 
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5) wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór 
utrwalono, 

6) wprowadzenie do obrotu utworu. 

7) W odniesieniu zaś do utworów będących programami komputerowymi, ponadto - 
tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wykorzystania utworów i przeniesienia praw, o 
których mowa w ust. 1 i 2 na Zamawiającego, prawa do utworów będą istniały i będą przez niego 
nabyte w zakresie, w jakim są przenoszone na Zamawiającego na mocy Umowy oraz że 
przekazywane utwory będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób 
trzecich (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej). W przypadku naruszenia 
jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń z tego 
tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane zostaną 
utwory. 

5. Zamawiający udziela Wykonawcy licencji do wszelkich utworów wytworzonych w ramach 
niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów 
realizacji Działań, przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

6. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz nośników, o których mowa w ust. 4 i licencji, o 
których mowa w ust.5, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu wykonywania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe tj. cena brutto 
………………………………..…… zł (słownie …………………………………………………………), 
na którą składa się podatek od towarów i usług w wysokości ………… zł (słownie ………………) 
oraz kwota netto w wysokości: ……………… złotych (słownie………………………………………). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych częściach, w okresach miesięcznych przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur, wystawionych zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej 
Umowy. Za termin płatności faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Pierwsze rozliczenie obejmuje okres od dnia podpisania Umowy do końca danego miesiąca. 

4. Za okres rozliczeniowy obejmujący niepełny miesiąc kalendarzowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w tym okresie rozliczeniowym. 

5. Rozliczenie miesięczne odbywać się będzie na podstawie 2 faktur wystawionych przez 
Wykonawcę oddzielnie: 

1) za Działania, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt. 1 w wysokości 27% wynagrodzenia; 

2) za Działania, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 2 w wysokości 73% wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść i utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2.  W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca 
zapewni aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne oraz aby 
Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji 
Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu 
odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na 
wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu rękojmi. Ponadto, w przypadku 
wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby 
kwoty objęte tym Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze 
żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 
dodatkowych dokumentów. 

 

§ 10 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdy z materiałów informacyjno – 
promocyjnych, w tym stronę internetową oraz poszczególne części funkcjonalne tej strony,  na 
okres 12 miesięcy, liczonych od daty ich odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej materiałów informacyjno - 
promocyjnych, ujawnionej w okresie gwarancji, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 15 
dni roboczych od daty zawiadomienia go o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
wady fizycznej strony internetowej w następujących terminach, liczonych od daty 
zawiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie: 

1) wady powodującej niedostępność serwisu internetowego – w terminie do  5 godzin od 
zgłoszenia, 

2) każdej innej wady – w terminie 2 dni roboczych.  

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku zwłoki w przedłożeniu do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu działań, w 
stosunku do terminu wynikającego z Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki w realizacji którejkolwiek z prac będących przedmiotem Umowy, w stosunku 
do terminów wynikających z harmonogramu działań, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki. 

3. W przypadku zwłoki w złożeniu raportów w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 lub 
usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do raportów w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 2 lub zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w protokole zdawczo – 
odbiorczym w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 2, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki.  

4. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym. 
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§ 12 

POWIADOMIENIA 

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: 

1. Zamawiający: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55,  80-180 Gdańsk . 

2. Wykonawca: ……………………………………………………………. 

 

§ 13 

PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej Umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji 
określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a 
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń. 

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przesłanek odstąpienia od umowy określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków, wynikających z niniejszej umowy w 
ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2) jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni, 

3) jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia terminu do usunięcia naruszeń, 
wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową a w szczególności nie dochowuje 
terminów umownych bądź nie zachowuje wymaganej staranności, 

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy 
czym odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5) Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu 
wykonanych usług. 

 

§ 15 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej Umowy 
w przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
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3) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a instytucjami nadzorującymi 
realizację Projektu; 

4) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, a tym samym proporcjonalnie 
wynagrodzenia z uwagi na warunki finansowe Zamawiającego, celowość lub inne 
nieprzewidziane okoliczności; 

5) zmiany parametrów Działań, o ile prowadzi to do poprawienia ich efektywności, nie 
powoduje zmiany ceny oraz nie wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w Opisie przedmiotu zamówienia.  

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory w związku z realizacją mniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie, a po 
wyczerpaniu tego trybu, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Umowy, będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych. 

3. Niniejszą Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

4. Integralną część umowy stanowią: 

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 


