
 

 
DDZ/05/2018                           

CZĘŚĆ II SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy (IPU) 

 

Umowa dotyczy publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na 

temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (pod kątem 

uruchomionych przez NFOŚiGW naborów w 2018 r.) / lub / Programu LIFE, w terminie od 

dnia podpisania Umowy do 31.12.2018 r. Umowę zawarto w rezultacie postępowania 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.). 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest publikacja i przygotowanie techniczne (skład graficzny) 

artykułów sponsorowanych na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 pod kątem uruchomionych przez NFOŚiGW naborów w 2018 r. / lub / 

Programu LIFE (właściwy zapis dt. POIiŚ lub LIFE, odpowiednio do części zamówienia), na 

łamach ogólnopolskiego wydania ………………….…. (nazwa dziennika), zwanego dalej 

gazetą, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis przedmiotu 

zamówienia).  

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia m.in. 

nakładu minimum …………..….. (liczba) egzemplarzy w dniu publikacji każdego z artykułów 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). Artykuły ukazywać się będą na łamach gazety w terminach 

określonych przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, ale nie później niż do  

31 grudnia 2018 r. 

3. Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określają, 

poza postanowieniami niniejszej umowy, następujące dokumenty: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1); 

2) oferta Wykonawcy (załącznik nr 2). 

Dokumenty wyżej wymienione stanowią integralną część umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia – w dniu wydania gazety 3 (trzech) sztuk 

gazety, zawierającej sponsorowane artykuły, w wersji papierowej na adres: Departament 

Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

(Pan/Pani: ………………….). Do przesyłki dołączona będzie pisemna informacja  

o rzeczywistym nakładzie gazety w dniu publikacji. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji do 

publikacji artykułów, na 4 dni robocze przed każdą z publikacji, co zapewni Wykonawcy 

czas na przygotowanie graficzne materiałów i przesłanie ich do akceptacji Zamawiającego 

przed publikacją. Tym samym ustala się termin 2 dni roboczych na zgłoszenie przez 
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Zamawiającego poprawek do przedłożonego materiału oraz termin 1 dnia roboczego na 

wykonanie przez Wykonawcę poprawek, zmian, korekty błędów.  

6. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, ekonomiczny oraz 

organizacyjny do wypełnienia postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zachowania należytej staranności  

w realizacji zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie w całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………. zł netto (słownie: …………….), plus 23% 

VAT. Łączna kwota z należnym podatkiem VAT wynosi …………. zł brutto (słownie: 

…………….).  Powyższa kwota zostanie zapłacona na konto bankowe Wykonawcy w Banku 

……………. na nr rachunku: ……………., przy czym wynagrodzenie płatne będzie w równych 

częściach, po publikacji każdego z artykułów, o którym mowa w Załączniku nr 1 do 

Umowy, w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego, prawidłowo wystawionej 

faktury.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zachowuje autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w zakresie,  

w jakim nie przysługują one Zamawiającemu jako autorowi tekstu od strony 

merytorycznej (materiały przekazane zgodnie z § 1 ust. 5 umowy). 

5. Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, 

dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty podatku 

VAT, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy dotychczasową a nową stawką podatku VAT. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, 

nieprzewidziane w Umowie. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania obowiązków umownych, przerwania 

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub też 

wykonywania nierzetelnie, niezgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, Zamawiający 

może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zapłaty 

kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

Wypowiedzenie jest skuteczne w chwili, w której dotarło do Wykonawcy. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu  

i potrąceniu kary umownej. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1 

umowy), niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na 

zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne, aż do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. 

4. W okresie obowiązywania lub po wypowiedzeniu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, wydatki, koszty poniesione 

przez Zamawiającego w przypadku, gdy będą one wynikać z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub personel 

któregokolwiek z nich. 

5. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku 

rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy, a w szczególności 

naruszenia postanowień § 5 ust. 1 umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne w chwili,  

w której dotarło do drugiej strony. 

6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za 20-dniowym terminem wypowiedzenia 

jeżeli nie powstanie możliwość jej zrealizowania, a w szczególności w przypadku braku 

naborów konkursowych do promowania w formie artykułów sponsorowanych. 

 

§5 

 

1. Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana do realizacji zamówienia, która będzie 

wykonywać czynności polegające na: koordynowaniu realizacji umowy, tj. bieżącym 

wsparciu, przyjmowaniu uwag i koordynowaniu poprawek dotyczących artykułów oraz 

przesyłaniu i akceptowaniu ostatecznej wersji artykułów przed drukiem, była zatrudniona 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane powyżej w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności  

w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na 
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podstawie umowy o pracę osoba/osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.  

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny 

zawierać adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 

§6 

 

Zamawiający udziela Wykonawcy nieodpłatnie prawa do korzystania z materiałów 

przekazanych Wykonawcy (licencja niewyłączna) w zakresie, w jakim jest ono niezbędne 

dla wykonania postanowień umowy, na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie dowolnymi technikami, w tym technikami poligraficznymi, 

informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi; 

b. zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, 

cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy; 

c. wprowadzenie do pamięci komputera oraz baz danych; 

d. wykorzystanie materiałów reklamowych w utworach audiowizualnych, 

multimedialnych; 

e. wprowadzanie do obrotu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na 

kliszy fotograficznej; 

f. dokonywanie obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez 

naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i ich modyfikacji. 

 

§ 7 

 

1. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy:  

a) ze strony Zamawiającego – ……………….., tel. ……….; e-mail: ………………..,   

b) ze strony Wykonawcy – ……………….., tel. ……….; e-mail: ……………….. 

2. Zmiana osoby do kontaktów lub danych kontaktowych wymaga poinformowania drugiej 

strony w trybie zawiadomienia pisemnego i nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 8 
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1. Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie sposobu jej realizacji może nastąpić  

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 

zamówienia w zakresie w jakim mają one wpływ na realizację zamówienia. 

2. Zmiany wszelkich postanowień niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, za zgodą obu stron, pod 

rygorem nieważności. 

4. Spory wynikłe ze stosunków objętych umową w przypadku niemożności ustalenia 

stanowisk stron w trybie negocjacyjnym rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

Po zakwalifikowaniu przedmiotu umowy przez Koordynatora Pomocy Technicznej będzie 

mógł on zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / lub / ze środków CB – Projektu budowania 

Potencjału LIFE (wybrać właściwy zapis dt. POIiŚ lub LIFE). 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający       Wykonawca  

 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) kopia Oferty Wykonawcy. 


