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Załącznik nr 1 
 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Treść wzoru umowy będzie przedmiotem negocjacji. Wzór umowy zostanie 
opracowany po przeprowadzeniu negocjacji stosownie do przepisu art. 59 ust. 1 PZP  
i zostanie przekazany wykonawcom w trybie art. 60 ust. 4 PZP wraz z zaproszeniem do 
składania ofert.   
Już na obecnym etapie Zamawiający wskazuje, że: 
 
1) Przedmiotem umowy jest (1) zaplanowanie, (2) przygotowanie i (3) realizacja strategii 

spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach 
PO IiŚ.  
Przedmiot umowy opisany jest w Szczegółowym Opisie Zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot umowy, a także poszczególne działania wymagane 
przez Zamawiającego będą przedmiotem negocjacji i zostaną doprecyzowane  
i przekazane wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. 
 

2) Pierwszym etapem realizacji umowy jest opracowanie spójnej koncepcji prowadzenia 
zintegrowanych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących Projekt – 
kampanii promocyjnej Projektu (opartej na szeroko rozumianej komunikacji 3600  

i działaniach reklamowych). 
 

3) Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2015 r. 
Koncepcja wskazana w pkt 2 zostanie zrealizowana w terminie 1 miesiąca od dnia 
podpisania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag 
wniesionych przez Zamawiającego do tej koncepcji w terminie 14 dni. 

 
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość przekazanych materiałów, 

projektów, koncepcji, etc. Wykonawca  zobowiązany jest zagwarantować, że do utworów 
mających związek z realizacją niniejszej umowy będą mu przysługiwały wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie na wszelkich znanych polach eksploatacji i prawa te 
będą przeniesione w ramach wynagrodzenia  z niniejszej umowy na Zamawiającego.  
Wykonawca przeniesie też na Zamawiającego zależne prawa autorskie. Dostarczanie 
materiałów, projektów, koncepcji, etc. ma następować do siedziby Zamawiającego  
lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Piotrków 
Trybunalski. 
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5) Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia były 
oznakowane w sposób opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności              
w pkt VII ust. 1).    

 
6) Wykonanie każdej  części zamówienia będzie potwierdzone protokołem zdawczo‐ 

odbiorczym podpisanym przez obie strony. 
 

7) W trakcie procedury odbioru wszelkich koncepcji,  projektów, projektów  graficznych,  
etc. Zamawiający ma prawo wnoszenia wiążących dla Wykonawcy uwag. 

 
8) Wykonawca wystawi fakturę VAT po odbiorze każdej z części zamówienia – stosownie 

do Harmonogramu opracowywanego przez Wykonawcę i zatwierdzanego przez 
Zamawiającego. 

 
9) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy 

podane na fakturze VAT w ciągu 21  dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – 
odbiorczym. 

10) Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem bez wypłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania, jeżeli: 
a) Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy  

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności  w przypadku 
braku terminowego opracowania koncepcji wskazanej w pkt 2)  lub jej 
nieuzupełnienia zgodnie z  uwagami  wskazanymi  przez Zamawiającego; 

b) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego 
postępowanie 
likwidacyjne lub jest w sytuacji finansowej wskazującej na możliwość ogłoszenia 
upadłości; 

c) wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

d) Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy lub opóźnienie w realizacji działań 
będzie trwało dłużej niż 7 dni. 
 

11) Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku: 
a) niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w terminie określonym w umowie,  

w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto danej części zamówienia,  
w skład którego wchodzi dany element zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia, w którym obowiązek powinien być dopełniony; 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wobec nienależytego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 
całkowitego brutto; 

c) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 
całkowitego brutto; 

d) gdy Zamawiający wezwał Wykonawcę do poprawienia lub uzupełnienia zamówienia,  
a zamówienie poprawione przez Wykonawcę w dodatkowym terminie nadal ma 
wady lub Wykonawca odmówił usunięcia wad zamówienia ‐ w wysokości 10% kwoty 
wynagrodzenia całkowitego brutto. 

Niedotrzymanie terminu wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty kary umownej. 

 
12) 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem  

nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
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2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji 
lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią 
zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona 
drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu  
z właściwego rejestru. 
3. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 
4. Zmiany umowy, o których mowa w ppkt 3  mogą nastąpić pod następującymi 
warunkami: 

a) zmiany zostaną dokonane na piśmie w formie aneksu do umowy, 
b) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule 

aneksu do  
      umowy, 

c) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie, co najmniej jedną  
z okoliczności wymienionych w ppkt 5. 

        5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej  
z następujących  okoliczności:  

1) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej konieczności 
zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, w tym terminu 
wykonania przedmiotu umowy, spowodowaną w szczególności zmianą terminów 
realizacji Projektu, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania 
umowy na dofinansowanie, 

2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 
a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy, 
b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

umowy, 
c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 
d) może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności, korzystnego  

dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, 
3) gdy zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek 
redakcyjnych, śródtytułów lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu  
i istoty umowy, 

4) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów 
programowych Funduszu Spójności, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły  
po dniu ogłoszenia postępowania, a z których treści wynika konieczność  
lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, w szczególności zmiany ustawowej 
stawki VAT, 

5) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, 
wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem 
będą instytucje finansujące Projekt, 

6) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia 
nieważności umowy na dofinansowanie, 

7) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia 
nieważności Decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu, 

8) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania 
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów 
umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 
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9) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy,  
dla których została ona zawarta, 

10) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy. 

6. Ilekroć w treści niniejszego punktu  jest mowa o zmianach umowy, należy przez  
to rozumieć także jej uzupełnienia. 
 

13) Wykonawca nie dokona cesji (przelewu) umowy lub jakiejkolwiek jej części, bez 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie dokona wobec 
Zamawiającego jakiegokolwiek potrącenia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 

14)  1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom części zamówienia wskazane  
w ofercie. 
 2. Akceptacja Zamawiającego jest wymagana w przypadku konieczności zmiany 
podwykonawcy, wskazanego w ofercie. Zmiana podwykonawcy nie jest zmianą umowy. 
3. W przypadku podwykonawcy, wskazanego w ofercie, w celu wykazania się 
spełnieniem warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust 2 b ustawy 
Prawo zamówień publicznych wykonawca nie musi ubiegać się o jego akceptację. 
4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno – 
ekonomiczny  
w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte umową zamówienie. 
5. Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich 
stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jakby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 
7.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez 
podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających  
z niniejszej umowy. 
8. Wykonawca wypłaca wynagrodzenie za wykonane usługi podwykonawcy zgodnie  
z wiążącą ich w tym zakresie umową, a jakiekolwiek roszczenia podwykonawcy 
kierowane bezpośrednio do Zamawiającego nie będą w żaden sposób realizowane. 
 

15) Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

16) W sprawach, których nie reguluje umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
 

 


