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Istotne Postanowienia Umowy, zwane dalej „Umową” 

Umowa nr ……………zawarta w dniu …………….r. w Warszawie  pomiędzy: 

………………………….. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ……………………….., ………………………., posiadającym 

numer identyfikacji podatkowej NIP ……….. oraz numer statystyczny REGON ……………, reprezentowaną 

przez: 

……………………………………………………………………………………………………………..,  

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………. z siedzibą ……………………………., przy ul. …………………………, ……………………….., 

wpisaną do rejestru 

…………………………………………………………………………………………… pod numerem KRS ………………………… 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP ………………………… oraz  

numer statystyczny REGON ………………………………………, z kapitałem zakładowym w 

wysokości ………………………………………  PLN (słownie: …………………………………………. złotych), 

reprezentowaną  przez: 

………………………………….. 

zwaną/zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub pojedynczo Stroną” o następującej treści: 

 

Preambuła: 

Zważywszy, że: 

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją finansową, działającą 

w sektorze finansów publicznych, która udziela wsparcia finansowego największym oraz 

ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska. W celu promowania i 

informowania o swojej działalności prowadzi szereg różnorodnych aktywności kierowanych do 

wszystkich grup interesariuszy.  

2. Wyłonienie Wykonawcy niniejszej Umowy pozwoli na planowanie, zakup, organizację i realizację 

kampanii promocyjnych i informacyjnych NFOŚiGW w kanałach komunikacji marketingowej, które 

przyczynią się do propagowania postaw proekologicznych w społeczeństwie, w szczególności w 

zakresie dotyczącym zmian klimatycznych.  

3. Wykonawca jest podmiotem profesjonalnie trudniącym się świadczeniem kompleksowych usług 

związanych z zakupem powierzchni reklamowej w telewizji, radiu, outdoorze, prasie i internecie  oraz 

całościową obsługą tego procesu. 
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4. Zamawiający zamierza zaangażować Wykonawcę na potrzeby realizacji kompleksowych usług 

zakupu powierzchni reklamowej  w telewizji, radiu, w prasie i internecie, kampanii outdoorowej oraz 

obsługi tego  procesu.  

5. Zakupione przez Wykonawcę, przy ścisłej współpracy z Zamawiającym, rodzaje powierzchni 

reklamowej w telewizji, radiu,  prasie i internecie oraz outdoor,  zostaną wykorzystane jako narzędzia 

promocyjne w zakresie kreowania wizerunku, a także bezpośredniego oddziaływania na odbiorców.  

6. Zamawiający zamierza zlecać Wykonawcy kreację (przygotowanie) i produkcję materiałów 

kreatywnych.  

7. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Strony zgodnie postanawiają co następuje: 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług, mających na celu zakup na rzecz 

Zamawiającego powierzchni reklamowej w telewizji, radiu, prasie i w portalach internetowych, 

outdooru oraz usług polegających na zakupie powierzchni reklamowych, realizacji i optymalizacji 

kampanii medialnych wraz z podsumowaniem efektywności zrealizowanych działań, a także 

przygotowania i produkcji materiałów kreatywnych (m.in. produkcja spotów radiowych  

i telewizyjnych, materiałów prasowych, internetowych reklam outdorowych oraz innych, w tym 

niestandardowych). Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że realizowane działania  informacyjno-promocyjne będą w pełni 

uwzględniać wymogi dotyczące umieszczenia logo Zamawiającego (zgodnie z wymaganiami OPZ) 

oraz logotypy partnerów, w przypadku kampanii realizowanych przez Zamawiającego wspólnie z 

podmiotami trzecimi. 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do wykonania przedmiotu 

Umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością. W przypadku posługiwania 

się przez Wykonawcę w trakcie wykonywania niniejszej Umowy podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada za działania podwykonawców, jak za działania własne. Tym samym Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy przy pomocy osób o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu. 
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2. Wykonawca nie ma prawa wykorzystać materiałów dostarczonych przez Zamawiającego do 

innych celów niż określone niniejszą Umową. 

3. Zważywszy, że do zadań Wykonawcy zamówienia należeć będzie przede wszystkim zakup 

powierzchni reklamowych na podstawie media planu, zaakceptowanego przez Zamawiającego, a 

także wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w § 1,  Wykonawca zobowiązany jest do 

ścisłej współpracy z Zamawiającym, tak aby standard świadczonych przez Wykonawcę usług był 

na jak najwyższym poziomie. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 

wszelkich wskazówek, uwag i poleceń Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem terminów, z najwyższą 

starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz 

postanowieniami Umowy i obowiązującym prawem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, o wszelkich istotnych 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

Tym samym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w szczególności o 

wszystkich zmianach, jakie mogą zajść w opracowanym i zaakceptowanym media planie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować emisje materiałów promocyjnych w telewizji, radiu,  

prasie i w przypadku nieprawidłowości w emisji lub w druku, w szczególności przesunięcia czasu 

emisji lub druku, lub niezgodności zamieszczenia materiałów promocyjnych ze zleceniem 

Zamawiającego, niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, jak również złożyć w imieniu 

Zamawiającego reklamację. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu realizacji media planu (minimum 

raz w miesiącu) oraz do uczestniczenia w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa  (regularnie – co najmniej raz w miesiącu, z zastrzeżeniem 

możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu spotkania, zgodnie z postanowieniami OPZ). 

Ustalanie terminu spotkania i złożenie raportu następować będzie każdorazowo w uzgodnieniu  

z przedstawicielem Zamawiającego, wskazanym w § 8 ust. 2, co najmniej z 5-dniowym 

wyprzedzeniem. Pierwsze spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi w terminie 5 dni od 

dnia podpisania Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania, i zawierania tych informacji  

w media planie, o szczegółowej specyfikacji technicznej materiałów informacyjno-promocyjnych 

telewizyjnych, radiowych,  prasowych, internetowych i oudoorowych w formule pozwalającej 

należycie przygotować (bez wątpliwości) projekt materiałów pod względem wizualnym  

i technicznym.  
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9. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na każdym, comiesięcznym  spotkaniu w siedzibie 

Zamawiającego, służącemu opracowaniu media planu, aktualnej wiedzy dotyczącej cenników 

zakupu powierzchni reklamowej w mediach wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest również informować w tym czasie Zamawiającego o aktualnych 

promocjach dotyczących zakupu ww usług/mediów. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, po emisji w telewizji i w radiu, dwóch płyt  

z nagraniami, a po publikacji w prasie lub internecie, oryginałów wydań prasowych (w 2 

egzemplarzach) i wydruków (full kolor) stron internetowych (w 2 egzemplarzach), w których 

opublikowane zostały reklamy Zamawiającego, w terminie 1 tygodnia od ich publikacji. 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów niezbędnych 

do wykonania zleconego rodzaju reklamy, w tym przygotowanych pod względem graficznym do 

publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych,  według specyfikacji przekazanej przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że prawa autorskie do nich pozostają po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający będzie zamawiał materiały informacyjno-promocyjne telewizyjne, radiowe,  

prasowe, internetowe i outdoorowe według swoich rzeczywistych potrzeb, według 

zaakceptowanego przez obie Strony media planu i będzie płacił tylko za publikacje zlecone  

i zrealizowane, a także odpowiednio potwierdzone, w sposób wskazany w § 2 ust. 10.  

3. Zamawiający będzie dostarczał materiały i/lub wytyczne do realizacji kampanii  

w terminach  umożliwiających ich prawidłową realizację. 

 

Prawa autorskie 

§ 4 

1. Wraz z przekazaniem wytworzonych reklam oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy oraz autorskie 

prawa majątkowe do Dzieła jako całości oraz jego fragmentów na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego, cyfrowego oraz elektronicznego, w całości 

lub fragmentami; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy oraz nieodpłatne 

rozpowszechnianie egzemplarzy;  
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3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz publikowanie w Internecie i emisję  

w telewizji, w całości lub fragmentami; 

4) wykorzystywanie w działalności statutowej Zamawiającego; 

5) rozpowszechniania utworu, w sposób określony w pkt. 1) – 3) powyżej, bez żadnych 

ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w całości lub we 

fragmentach, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, 

na których utwór lub jego fragmenty utrwalono; 

6) przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w treści i formie utworu  

z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do 

Dzieła na polach eksploatacji, o których mowa w ust.1 oraz przenosi na Zamawiającego prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust.1 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do utworu  

w następującym zakresie: 

a. decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności; 

b. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu; 

c. nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. 

4. Wykonawca oświadcza, iż na dzień nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

do dzieła, Zamawiający będzie posiadał wszelkie prawa autorskie do Dzieła oraz prawo własności 

nośników danych, na których dzieło zostało utrwalone.  

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Dzieła, Zamawiający nabywa własność 

egzemplarzy i nośników, na których Dzieło zostało utrwalone. 

6. Wykonawca oświadcza, iż stworzone przezeń Dzieło będzie jego oryginalną kreacją, wolną od wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich. 
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7. Wykonawca jest upoważniony do korzystania z usług osób trzecich przy wykonywaniu Umowy.  

Za działania lub zaniechania osób trzecich Wykonawca  ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania lub zaniechania. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do materiałów dostarczonych 

Wykonawcy na potrzeby stworzenia Dzieła.  

9. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 – 3 na rzecz Zamawiającego, nastąpi z chwilą akceptacji 

utworu przez Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie za przejście praw, o których mowa w ust. 1 – 3, zastanie wypłacone w ramach 

kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3. 

                 Termin wykonania i tryb przekazania przedmiotu umowy 

§ 5 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, że 

wygasa wcześniej, jeżeli pozostała do wykorzystania łączna kwota na realizację zadań w ramach 

budżetu produkcyjnego i emisyjnego, o których mowa w załączniku 1 do Umowy, będzie niższa 

niż dwukrotność kwoty miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1.  

2. W przypadku niewyczerpania całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację umowy, o której mowa 

w §  6 ust. 13, w terminie do 31 grudnia 2021 r., Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 

terminu obowiązywania  umowy  maksymalnie o 3 miesiące, z zastrzeżeniem, że inne 

postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

3. Usługi, o których mowa w pkt 2.1 załącznika nr 1 (OPZ),  świadczone będą przez Wykonawcę przez 

czas trwania Umowy, nie krócej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

4. Wykonawca raz w miesiącu, po wspólnym ustaleniu terminu, spotka się z przedstawicielem 

Zamawiającego, w jego siedzibie, nie później jednak niż do 22 dnia danego miesiąca, w celu 

ustalenia media planu. Media plan opracowany będzie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 

3. do niniejszej Umowy. Podczas spotkania Wykonawca ustali z Zamawiającym rodzaj i ilość 

materiałów informacyjno-promocyjnych oraz wstępnie, termin ich emisji lub  publikacji, a także 

ich specyfikację techniczną (w tym format). 

5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania doprecyzuje dokument pod względem 

cen jednostkowych i specyfikacji technicznej materiałów informacyjno-promocyjnych oraz 

terminów ich emisji lub publikacji i prześle dokument do akceptacji Zamawiającego. 

6. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania doprecyzowanego dokumentu (media 

planu) zaakceptuje media plan (pisemnie, przesyłając mailowo skan zaakceptowanego 

dokumentu) lub przedstawi (mailowo) swoje uwagi lub zmiany w dokumencie. Wykonawca 



Część II SIWZ 

WZ/08/2020  7 

zobowiązany jest do uwzględnienia odpowiednio uwag i zmian przekazanych przez 

Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieograniczonej liczby zmian w przedstawionym przez 

Wykonawcę media planie. Opisany w ust. 5 - 6  niniejszego paragrafu proces będzie się powtarzał, 

aż do momentu powstania ostatecznego media planu zaakceptowanego przez obie Strony,  

z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5 lit. b). 

8. Efektem działań, o których mowa w ust. 4 – 6  niniejszego paragrafu będzie dokument 

sporządzony przez Wykonawcę, a zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowiący ostateczny 

miesięczny media plan, który będzie zawierać ceny, terminy emisji lub publikacji materiałów 

informacyjno-promocyjnych i ich specyfikację techniczną. Dokument, zaakceptowany i podpisany 

przez obie Strony, powstanie w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego, drugi dla 

Wykonawcy. 

9. Na podstawie ostatecznego media planu, Wykonawca zobowiązany jest według ustalonego w nim 

harmonogramu, sukcesywnie realizować określone w nim zadania. 

10. Stronom przysługuje prawo, podczas realizacji miesięcznego media planu, do dokonywania,  

w formie pisemnej, zmian w media planie, w postaci przesunięć lub zmian terminowych  

i rzeczowych. Zmiany wymagają zgody obu stron. 

11. Po zakończeniu realizacji media planu w danym miesiącu, Wykonawca sporządzi protokół odbioru 

realizacji media planu, uwzględniający ewentualne, dokonane zgodnie z ust. 10 zmiany. Wzór 

protokołu odbioru realizacji media planu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

                                                     Wynagrodzenie 

§ 6 

1. Strony zgodnie ustalają, że za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. liczony od pierwszego do ostatniego 

dnia miesiąca) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę ryczałtowego, miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy 

(stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy), które wynosi ……………… zł brutto ( słownie: 

…………………………………………………………………… złotych). W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta 

w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, wynagrodzenie obejmujące okres od dnia zawarcia 

umowy do końca miesiąca, w którym została ona zawarta, zostanie zapłacone w wysokości 

obliczonej proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi. 

2. Kwota ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, a także cena za godzinę pracy 

Wykonawcy przy realizacji zadań w ramach budżetu produkcyjnego, o której mowa w ust. 3  

i upusty, wynikające z Oferty Wykonawcy, są niezmienne przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 
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3. Do    kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie doliczona kwota należna za działania 

zlecone i zrealizowane w ramach budżetu produkcyjnego, o których mowa w pkt. 2.2 załącznika 

nr 1 do Umowy, która będzie określona na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem ustalonej pracochłonności zrealizowanych zadań i ceny za 

godzinę pracy Wykonawcy wynoszącej ……… zł brutto (zgodnie z ofertą), innych dokumentów 

potwierdzających wykazane koszty (w tym obowiązujących cenników, faktur itp.), a w przypadku 

produkcji kreacji (np. spotów), dodatkowo z protokołem odbioru kreacji, stanowiącym załącznik  

nr 5 do niniejszej Umowy. 

4. Do kwoty ryczałtowego, miesięcznego wynagrodzenia zostanie doliczona również kwota za 

przyjęte do realizacji i zrealizowane działania w ramach budżetu emisyjnego, o których mowa  

w pkt. 2.3. załącznika nr 1 do Umowy, tj. wyemitowane lub opublikowane materiały informacyjno-

promocyjne, odpowiednio w telewizji, radiu, prasie, internecie  lub outdoorze, która będzie 

wyliczana każdorazowo na podstawie protokół odbioru realizacji media planu za dany miesiąc. 

Przy wyliczaniu ww.  kwoty uwzględnione będą również zaoferowane przez Wykonawcę, zgodnie  

z Ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, upusty w następujących wysokościach: 

a) upust na emisję w telewizji ogólnopolskiej ….% 

b) upust na emisję w telewizji tematycznej i regionalnej ….% 

c) upust na zakup powierzchni w prasie o zasięgu ogólnopolskim ….% 

d) upust na zakup powierzchni w prasie o zasięgu regionalnym ….%  

e) upust na emisję w Internecie banerów ….% 

f) upust na emisję w Internecie 30" spotów video ….% 

g) upust na Social media ….% 

h) upust na Wyszukiwarki - pozycjonowanie SEO, 1 miesiąc, 4 hasła …. % 

i) upust na emisję w radiu o zasięgu ogólnopolskim ….% 

j) upust na emisję w radiu o zasięgu regionalnym …. % 

k)   upust na zakup outdooru ….% 

5. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy po upływie każdego miesiąca kalendarzowego  

i obejmować będzie ryczałtowe, miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  

a także kwoty wynikające ze zrealizowanych działań, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 płatne będzie przelewem, 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 
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zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, bank: ….……… nr rachunku 

……………………………………………………………… . 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w wykazie, 

o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu 

podzielonej płatności. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie będzie spełniał kryteriów, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, to Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością do czasu 

wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego spełniającego kryteria, o których mowa w zdaniu 

poprzednim. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

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

kalendarzowe) terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

11. 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. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty 

wynikające  

z należytej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami prawa realizacji niniejszej 

Umowy, w tym prowizje/marże Wykonawcy. 

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

od towarów i usług, w sposób określony odrębnymi przepisami. 

13. Całkowita, maksymalna wartość niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty …………………… zł brutto 

(kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia) (słownie : 

……………….. zł). 

Kary umowne i rozwiązanie umowy 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę i nienaprawienia uchybienia  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania przez Zamawiającego.  

2. Jeżeli Wykonawca przewiduje, że nie będzie mógł wykonać przedmiotu Umowy w umówionym 

terminie, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie wraz z podaniem 

przyczyn spodziewanego opóźnienia. W takim wypadku Zamawiający po zapoznaniu się  

z przyczynami spodziewanego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, może wezwać 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin wykonania. 
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Niewykonanie przedmiotu Umowy, w tym realizacji media planu w wyznaczonym, dodatkowym 

terminie, skutkować będzie rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, w trybie określonym w zdaniach 

poprzednich, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowaną 

część Umowy.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) 5 % wartości Umowy, o której mowa w § 6 ust. 13, w przypadku rozwiązania lub odstąpienia 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym, o których mowa w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu; 

b) 2 % wartości Umowy, o której mowa w § 6 ust. 13, za nie zrealizowanie zakresu działań 

określonych w zaakceptowanym miesięcznym media planie, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

c) 10 % ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji media planu na dany miesiąc, w stosunku do 

zawartych w nim terminów; 

d) za zrealizowanie założonych w zaakceptowanym media planie parametrów mediowych na 

poziomie niższym niż 90% (przy zakupie z planowaniem) – naliczona zostanie kara  

w wysokości 50% wartości niezrealizowanego zakładanego parametru mediowego danej 

kampanii. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ust.1 ustawy Pzp. 

5. Niezależnie, od postanowień, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w następujących przypadkach : 

a) naliczenia kary za łącznie  25 dni zwłoki, w przypadku wielokrotnego zajścia sytuacji,  

o której mowa w ust. 3 lit c); 

b) 5 - krotnego nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag lub zmian zgłoszonych przez 

Zamawiającego do opracowanego media planu albo 5 - krotnego braku uzgodnienia 

kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 3, i żądać kary umownej, o której mowa w ust. 3 lit. a). 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami  niniejszej Umowy  nie 

przekroczy 20 % wartości Umowy, o której mowa w § 6 ust. 13. Zastrzeżenie kar umownych, 

określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego na 

zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych. 

7. 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. 

Nadzór 

 § 8 

1. Ze  strony  Wykonawcy  osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowe  wykonanie postanowień  Umowy 

(Koordynator)  jest …………………………….. (tel. …………………… adres e-mail …………………..@..............). 

2. Ze  strony  Zamawiającego  Osobą  odpowiedzialną  za  prawidłowe  wykonanie postanowień  

Umowy  jest …………………………………… (tel. ……………. adres e-mail …………………..@.........................). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy,   

w zakresie czynności wykonywanych przez osobę wskazaną do kontaktu z Zamawiającym 

(Koordynator), tj. opracowywania media planów, regularnych comiesięcznych spotkaniach  

z przedstawicielem Zamawiającego, dokonywaniu rezerwacji czasu i powierzchni reklamowej, 

kontroli emisji/publikacji/ekspozycji reklam i spotów reklamowych, przygotowywaniu raportów, 

przez cały okres jej realizacji będzie wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy  

o pracę, z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samego Wykonawcy. 

4. 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 osoby/osób wykonujących wskazane powyżej 

w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

2) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

3) żądania innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy. 

5. 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 (osób) 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) zatrudniona na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko 

osoby (osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres 

obowiązków osoby oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.  
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich przedkładania,  powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami z zakresu ochrony 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, wymiar etatu, powinny być 

możliwe do zidentyfikowania.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń i ewidencji kosztów związanych  

z  wykonaniem Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującym prawem i z przyjętymi 

standardami.  

9. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str.1), a także ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

10.   Strony zobowiązane są do zachowania poufności, a w szczególności do zachowania poufnego 

charakteru informacji (w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych) 

dotyczących Stron w przypadku zapoznania się z nimi w trakcie wykonywania Umowy. 

11.  Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy, uzyskanych  

w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy wiąże Strony Umowy zarówno po wygaśnięciu, jak 

i po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

Siła wyższa 

§ 9 

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych, jako siła wyższa, każda ze Stron Umowy będzie 

zwolniona z wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, wyłącznie jednak w zakresie 

objętym działaniem siły wyższej i przez okres działania tej siły. 

2. Przez przypadki siły wyższej rozumie się niedające się przewidzieć i niezależne od Stron wszelkiego 

rodzaju zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze, niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności 

takie jak: 

a) wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu, 

b) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie 

przez piorun, epidemie, 

c) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki lub wszelkiego rodzaju instalacji, 
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d) strajk. 

3. Przyjmuje się, że nie jest wydarzeniem będącym podstawą zwolnienia od odpowiedzialności brak 

zezwoleń niezbędnych dla wykonania Umowy o charakterze indywidualnym, wydawanych przez 

dowolną władzę publiczną. 

4. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia siły wyższej, dowodów potwierdzających jej 

wystąpienie. 

5. W ramach dopuszczalnych zmian umowy, przewiduje się możliwość, że o okres działania siły 

wyższej możliwe będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu 

realizacji Umowy, o którym mowa w  § 5 ust. 1, o uzasadniony okres, tj. czas w jakim występuje 

działanie siły wyższej. Przy określaniu uzasadnionego okresu będzie brana pod uwagę zdolność 

Wykonawcy do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie Zamawiającego 

otrzymaniem świadczenia, pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania 

świadczenia przez Wykonawcę, który je przerwał, Zamawiający może zawiesić wykonanie swoich 

zobowiązań, w tym o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

6. Po ustaniu działania siły wyższej, Strona powołująca się na zaistnienie siły wyższej zobowiązana 

jest do realizacji ciążących na niej zobowiązań, których wykonanie zostało zawieszone na czas 

działania tej siły. 

Postanowienia końcowe 

§10 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

art. 144 ust. 1—1c, 1d i 1e ustawy Pzp. 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza, oprócz sytuacji opisanych  

w § 5 ust 2 i § 9,  zmiany zawartej Umowy również w następujących przypadkach: 

a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie,  

w jakim mają wpływ na sposób realizacji Umowy, 

b) zmiany danych teleadresowych Stron niniejszej Umowy, 

c) gdy z przyczyn organizacyjnych, losowych (takich jak choroba, itp.) lub z powodu rozwiązania 

stosunku pracy z daną osobą,  konieczna będzie zmiana osoby realizującej Umowę, w tym 

osoby o której mowa w § 8 ust. 1, pod warunkiem spełniania przez osobę zastępującą 
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wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania o zamówienie 

publiczne w stopniu nie gorszym niż osoba zastępowana, jeżeli kwalifikacje i doświadczenie 

tej osoby podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, 

d) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, a w związku z tym odpowiednio proporcjonalnego 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem minimalnego zakresu przedmiotu 

umowy przewidzianego do realizacji przez Zamawiającego. 

4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszczalna jest zmiana Umowy, poprzez odpowiednią 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

k) stawki podatku od towarów i usług,  

l) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 2177), 

m) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

n) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

     - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt. 4 powyżej, odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić za zgodą Stron, w drodze negocjacji, przy czym: 

- negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów będących podstawą 

negocjacji,  

- w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod pojęciem 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział  

w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, 

do wysokości wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

- w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym 

albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zasad 

dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pod 

pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów 

Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 

Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających  

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 



Część II SIWZ 

WZ/08/2020  15 

umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę  

z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, przy 

założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową 

a załącznikami pierwszeństwo przysługuje Umowie.  

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

 

 

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:  

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3 – wzór media planu;  

4. Załącznik nr 4 – wzór Protokołu odbioru realizacji media planu; 

    5. Załącznik nr 5 – wzór Protokołu odbioru kreacji; 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


