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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Znak sprawy: ZP/58/2015/R 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

dla Części I i III przedmiotu zamówienia 

 

zawarta w dniu ……………..roku w Kielcach, pomiędzy: 

Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy  

ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce, posiadającą numer NIP 959-15-41-978, REGON 292656257, 

wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 000098045, reprezentowaną przez: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

zwaną dalej: „Zamawiającym”, 

 

a 

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

 

reprezentowanym przez: 

……………………………… 

zwanym dalej: „Wykonawcą” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/58/2015/R), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest  
1. Wykonanie na bazie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego  3 projektów naklejki, która 

zostanie umieszczona na ścianch bocznych 4 EZT. 
2. Oklejenie taboru Wykonawcy w ilości 4 EZT kursujących na trasach określonych w Załączniku 

1. 
3. Ekspozycja na 4 /EZT naklejek przez okres 

………………………………………………………………………………………………………, 
realizowane w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zgodnych ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 
2015 r. 
 

§ 3 
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1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  
w wysokości nie wyższej niż ……………..zł brutto (słownie: 
………………………………………..brutto). 

2. Zamawiający zastrzega, że w związku z realizacją zamówienia nie będzie ponosił kosztów  
za jakiekolwiek usługi dodatkowe na rzecz uczestników jak np. koszty dojazdu uczestników.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu usługi  
w terminie 30 dni od przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

4. Za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego. 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz zawartą Umową.  
2. Wykonawca podejmuje się świadczenia usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami Zamawiającego oraz  
w ścisłej współpracy z nim. 

 
§ 5 

1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięciu 
procent) wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez daną Stronę szkody, 
może ona dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku niewykonania niniejszej umowy wynikającej z działania siły wyższej, stronom nie 
przysługują żadne roszczenia. 

4. W zakresie naruszenia merytorycznej realizacji przedmiotu Zamawiający przewiduje następujące 

kary umowne: 

a) za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia (jego dowolnej części) w wysokości  

1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, o którym mowa w § 3 

niniejszej umowy; 

b) w przypadku nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy, 

tj. w sposób niezgodny z Umową -  5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa 

w § 3 niniejszej umowy; 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 6 

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 wykonania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej) odmówi dalszego współfinansowania projektu, do czego jest uprawniona na mocy 
umowy o dofinansowanie projektu pn. „Trasy rowerowe Polski Wschodniej – promocja”, o ile 
Zamawiający zawiadomi na piśmie o tym fakcie Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
informacji. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. 

 
§ 7 

1. Przedmiot umowy i prawa zależne z niego wynikające są chronione Prawem autorskim. 
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2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia  

i materiałów z nimi związanych oraz wszelkich innych utworów powstałych w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich następujących  

polach eksploatacji:utrwalanie, zwielokrotnienie technika drukarską, wprowadzenie do obrotu, 

wprowadzenie do pamięci komputera (wtym na stronę www), przy użyciu wszelkich dostępnych 

technik i nośników materialnych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przekazania Wykonawcy należnego mu zgodnie 

z Umową wynagrodzenia. 

3. Strony uzgadniają, iż Zamawiający nabywa prawo do zezwalania na wykonywanie prawa 

autorskiego do utworu zależnego (wykonywanie zależnego prawa autorskiego) z chwilą 

przekazania Wykonawcy należnego mu zgodnie z Umową wynagrodzenia. 

 

§8 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 
1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Strony powołują swoich przedstawicieli  

w osobach: 
a) ze strony Zamawiającego: …………………………………….. 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………… 

z tym, że ww. przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do składania oświadczeń 
woli w jego imieniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  
(Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – wyciąg z oferty. 
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 


