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Część II SIWZ 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWA 

 

zawarta w dniu  ……………………… w Warszawie, pomiędzy:  

 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie,  

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, nr identyfikacyjny NIP: 522-00-18-559, REGON: 142137128, 

zwanym dalej Zamawiającym lub NFOŚiGW, 

reprezentowanym przez: 

 

………………………….... - …………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………….... - …………………………………………………………………………………………………………………..  

 

a 

……………………………………………, z siedzibą w …………………………………………., nr identyfikacyjny NIP: 

…………………………….., REGON: ……………………………, zwanym dalej Wykonawcą 

 

reprezentowaną przez:  

………………………….... - …………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Zamawiający i Wykonawca, w niniejszej Umowie zwani także z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 

zawierają Umowę o następującej treści: 

 

 

OŚWIADCZENIA STRON I PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu artykuły promocyjne zgodnie  

z kryteriami i na zasadach oraz warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone materiały promocyjne będą wolne od praw osób trzecich  

z tytułu przeniesienia  praw autorskich lub prawa własności przemysłowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać artykuły promocyjne w terminie do ………… dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. 

4. Wytworzone artykuły będą własnością Zamawiającego i bez jego zgody nie mogą być 

rozpowszechniane. 

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

6. Wykonawcy zostaną udostępnione materiały w wersji elektronicznej niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy – wzory logotypów, grafik, itp.  

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 2 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie niektórych prac przy realizacji Umowy innej osobie.  

W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne. 
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WYNAGRODZENIE 

  § 3  

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ……………………………. słownie: ………………………………………………………… 

złotych brutto, w tym należny podatek VAT.  

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa 

w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata 

zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy………………………… . 

3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego (dni 

kalendarzowe) terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW. 

5. Zamawiający nie będzie ponosić jakichkolwiek innych kosztów ani nie będzie zobowiązany do pokrycia 

kosztów lub strat Wykonawcy lub osób trzecich, powstałych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 

lub w związku z jego wykonaniem. 

6. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu Umowy w ramach Programu LIFE,  przedmiot 

Umowy może zostać zrefundowany ze środków Programu LIFE a Wykonawca wystawi fakturę na 

zakwalifikowane przedmioty, zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW. Faktura będzie 

zawierała w temacie numer projektu LIFE: LIFE14 CAP/PL/000011.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego rozliczania się z podatków, w tym z podatku  

od towarów i usług, w sposób określony odrębnymi przepisami. 

 

WYKONANIE UMOWY 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały, o których mowa w OPZ, stanowiącym załącznik 

nr 1 do Umowy, fabrycznie nowe, pełnowartościowe i pierwszego gatunku. 

2. Proces technologiczny związany z naniesieniem obowiązkowych elementów promocji (znaków 

graficznych) nie może naruszać ich spójności identyfikacji wizualnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia znaków graficznych na materiałach promocyjnych 

zgodnie z OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny realizacji zamówienia na każdym jego etapie. 

 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY, 

WYPOWIEDZENIE, KARY UMOWNE, 

§ 5 

1. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, dostarczy do 

akceptacji Zamawiającego próbki, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ofertą 

Wykonawcy, poszczególnych artykułów opisanych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

będącym załącznikiem do niniejszej Umowy. Próbki będą zawierały odpowiednie oznakowanie 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącym załącznikiem do niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający zbada próbki, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od ich 

dostarczenia przez Wykonawcę i o wynikach badania zawiadomi Wykonawcę. W przypadku 
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akceptacji przedstawionych próbek Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę celem 

dalszej realizacji Umowy. Akceptacja próbki jest równoznaczna z decyzją Zamawiającego, że całość 

nakładu zamawianego przedmiotu zamówienia, którego dotyczy próbka, będzie z nią zgodna.  

W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonych próbek, Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia go przez Zamawiającego do dostarczenia nowych 

próbek, uwzględniających uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

3. W przypadku nie dostarczenia nowych próbek w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub 

w przypadku, gdy próbki nadal będą posiadały wady lub w przypadku, gdy nie będą one zgodne  

z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3. Zamawiający może od Umowy 

odstąpić w okresie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 

odstąpienie. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zaprzestana zostanie produkcja danego artykułu lub 

nie będzie on dostępny na terenie UE, dopuszcza się zmianę artykułu na inny spełniający 

wymagania określone przez Zamawiającego  w  Załączniku nr 1 do Umowy… 

 

§ 6 

1. Zamawiający upoważnia p. ……………………….……………. (p. ……………….…………… w zastępstwie) do 

odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. Odbiór przedmiotu 

Umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę  

i Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że artykuły promocyjne zawierają wady lub że 

są niezgodne z próbkami zaakceptowanymi przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 2, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

wynagrodzenie po skutecznym usunięciu wad. 

3. W przypadku, gdy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przedmiot Umowy nadal będzie 

posiadał wady lub będzie niezgodny z próbkami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub 

poprawiony przedmiot nie zostanie dostarczony, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50% 

wynagrodzenia określonego w § 3. Zamawiający może od Umowy odstąpić w okresie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 7 

1. Kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy wynosi 1% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy łączne opóźnienie 

Wykonawcy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu oraz do zastosowania dodatkowo kary w wysokości 50% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy. 

2. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy  

lub przerwania wykonywania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz 

żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1.  

3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej 
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równowartość naliczonej kary, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu 

kary umownej oraz jej potrąceniu i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

 

§ 8 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od 

naliczenia kar umownych, o których mowa w: § 5 ust. 3, § 6 ust. 3, w § 7 ust. 1 lub § 7 ust. 2 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE 

§9 

Do niniejszej Umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

§ 10 

1. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów powstałych w trakcie realizacji  niniejszej 

Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody po otrzymaniu przez Stronę pisemnego wezwania 

do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

POUFNOŚĆ,  PRZETWARZANIE  DANYCH 

§ 11 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 

dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma 

od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku  

z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od 

Umowy. 

4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 

trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich 

informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Umowa oraz jej zapisy są jawne dla osób trzecich. 

2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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5. W trakcie realizacji Umowy w sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 

 

 

 

 

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

          Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 

1.Opis przedmiotu zamówienia 

2. Kopia oferty Wykonawcy 


