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WZÓR PROPONOWANEJ UMOWY NA MONITORING MEDIÓW 

Umowa nr …………………….. 

zawarta w dniu ….................... 2016 r. pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w 

Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 3a, NIP 522-00-18-559, REGON: 142137128, reprezentowanym 

przez: 

…………………………………………………, 

…………………………………………………, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

…………………………… z siedzibą w ……………… (kod pocztowy: ……………..), ul. …………………, wpisanym(ą) do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

………………, ………….. Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: …………………, NIP: ………………, REGON: 

………………………, kapitał zakładowy …………………. zł, reprezentowanym(ą) przez : 

…………………………………………………, 

…………………………………………………, 

zwanym(ą) w dalszej części Wykonawcą. 

 

§ 1 

Przedmiot i czas trwania umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie przez Wykonawcę raportu analizującego obecność w 

mediach informacji dotyczących 6 haseł: 

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (funkcjonujący również jako 

skrót: NFOŚiGW); 

2. Program Region; 

3. Program e-Kumulator; 

4. Program Sokół; 

5. Program Prosument; 

6. Program LIFE; 

na podstawie materiałów wyszukanych w prasie, Internecie, stacjach radiowych i telewizyjnych.  

2. Raport, o którym mowa w ust. 1 stanowi własne opracowanie (zwane w dalszej części 

Opracowaniem) Wykonawcy. 

3. Hasła, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy 

poprzez przekazanie takiej informacji Wykonawcy drogą mailową z adresu: rzecznik@nfosigw.gov.pl 

mailto:rzecznik@nfosigw.gov.pl
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na adres: ………………………… Wówczas Wykonawca w terminie do 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, 

w którym została zgłoszona zmiana, wprowadzi do Opracowania odpowiednie zmiany haseł.  

4. Zmiana haseł w ramach liczby haseł przewidzianych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy. 

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  

6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy przed upływem terminu, za uprzednim 

dwumiesięcznym wypowiedzeniem, upływającym ostatniego dnia miesiąca. 

7. Osoby przewidziane do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy to:  

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

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

8. Zmiana osoby do kontaktów lub danych kontaktowych wymaga poinformowania drugiej strony w 

trybie zawiadomienia mailowego i nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania stron 

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 tak, aby dostarczane na podstawie umowy 

Opracowania były rzetelne i kompletne. 

3. Wykonawca oświadcza, że materiały przekazywane Zamawiającemu na podstawie niniejszej 

umowy nie naruszają praw autorskich osób trzecich, przepisów Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.), ani Ustawy z dnia 26.01.1984 r. 

Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) oraz są wolne od wszelkich innych wad prawnych 

i roszczeń osób trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. W razie zmian w Ustawie z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2016 poz. 666 z późn. zm.) lub Ustawie z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z 

późn. zm.) skutkujących ograniczeniem lub uniemożliwieniem świadczenia usług przez Wykonawcę, 

umowa ulega rozwiązaniu. 

6. Lista uwzględnianych tytułów prasowych, stron internetowych, portali społecznościowych, stacji i 

programów radiowych, stacji i programów telewizyjnych, w których wyszukiwane będą materiały może 

być aktualizowana (rozumie się przez to: dodawanie nowych mediów, które pojawią się na polskim 

rynku i usuwanie tych, które przestaną istnieć w trakcie trwania niniejszej umowy) przez Wykonawcę 

w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem zachowania przez Wykonawcę minimalnej liczby mediów 

wynikającej z załączników wskazanych w pkt a. b. i c. niniejszego ustępu. Na wniosek Zamawiającego, 
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Wykonawca prześle listę uwzględnianych mediów. Listę uwzględnianych mediów (obowiązujące 

minimum) określają następujące załączniki, stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

a) załącznik nr 1 – lista monitorowanych tytułów prasowych; 

b) załącznik nr 2 – lista monitorowanych portali i serwisów internetowych; 

c) załącznik nr 3 – lista stacji i programów radiowych i telewizyjnych. 

Aktualizacja powyższych list zgodnie z treścią niniejszego ustępu nie stanowi zmiany umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania aktualizowanego na bieżąco Opracowania poprzez 

umieszczanie Opracowania wraz z wycinkami, na podstawie których jest ono tworzone, na chronionej 

przed niepowołanym i publicznym dostępem platformie internetowej dedykowanej Zamawiającemu 

codziennie z aktualizacją co godzinę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dostęp do wyników monitoringu mediów 

również za pomocą technologii dokumentów RSS (Really Simple Syndication) w taki sposób, aby dla 

każdego zakresu tematycznego wymienionego w § 1 ust. 1 ustanowione były odrębne adresy kanałów 

RSS, z podziałem na rodzaje mediów. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Opracowania, analizującego obecność w social media 

haseł, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wraz z wycinkami, na podstawie których jest ono 

tworzone. Z uwagi na fakt, że wyszukiwanie w Internecie materiałów jest wspomagane przez 

automatyczny system komputerowy, Opracowanie może zawierać zbędne wycinki lub pominięcia, na 

co Zamawiający wyraża zgodę. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do platformy internetowej nie mniej niż 10 

pracownikom Zamawiającego w tym samym czasie. 

11. Na wniosek Zamawiającego – poprzez maila z takową informacją z adresu: 

rzecznik@nfosigw.gov.pl – Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Opracowania wraz z 

wycinkami, na podstawie których jest ono tworzone codziennie na wskazane adresy mailowe.  

12. Na wniosek Zamawiającego – poprzez maila z takową informacją z adresu: 

rzecznik@nfosigw.gov.pl – Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania na wskazane adresy mailowe 

miesięcznego raportu (statystyki liczbowej na podstawie miesięcznego Opracowania) do 5-go dnia 

roboczego następnego miesiąca. 

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznego zezwolenia na korzystanie z Opracowania 

wraz z wycinkami, na podstawie których jest ono tworzone, o których mowa w ustępach powyższych 

wyłącznie na potrzeby użytku wewnętrznego Zamawiającego, w szczególności bez prawa ich 

udostępniania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, a przede wszystkim bez prawa ich 

rozpowszechniania. 

14. Wykonawca w Opracowaniach uwzględnia materiały opublikowane w mediach, które ze względu 

na swoją treść mogą zawierać wiadomości nieprawdziwe, niekorzystne, zniekształcone, zniesławiające 

lub pomawiające, zgodnie z potrzebą oraz zleceniem Zamawiającego, w celu ochrony jego dóbr 
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osobistych, dla celów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby toczących 

się lub ewentualnych postepowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do dodania serwerów Wykonawcy do tzw. „whitelist”, lub do 

zastosowania innego rozwiązania, aby żadne systemy Zamawiającego nie blokowały dostarczenia maili 

Wykonawcy. 

16. Zamawiający wykorzystuje dostarczone Opracowania wraz z wycinkami, na podstawie których są 

one tworzone, na wyłączne, własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek 

roszczenia do Wykonawcy, włączając w to roszczenia o utratę zysków lub inne przypadkowe, 

pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użycia danych uzyskanych od Wykonawcy. 

 

§ 3 

Płatności i kary 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie za prawidłowo 

wykonane usługi opisane w § 1 w wysokości: …………………….. zł netto (słownie: …………….. złotych) plus 

23% VAT miesięcznie, ale za cały okres obowiązywania niniejszej umowy wynagrodzenie nie może 

przekroczyć kwoty: ………………... zł netto (słownie: …………………………. złotych) plus VAT. 

2. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynika z sumy kwot za poszczególne hasła, o 

których mowa w § 1 ust. 1 i liczone jest w następujący sposób: 6 haseł pomnożone przez kwotę ….………. 

zł netto daje sumę miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ………….. zł netto plus 23% VAT. Dlatego 

też Wykonawca będzie wystawiał za dany miesiąc dwie faktury z następującym opisem i 

wymienionymi niżej kwotami: 

a) pierwsza faktura opisana: „Abonament (prasa, radio, telewizja, Internet) dla 5 z 6 haseł (oprócz 

hasła: LIFE)” na kwotę ……………… zł netto + 23% VAT za dany miesiąc; 

b) druga faktura opisana: „Abonament (prasa, radio, telewizja, Internet) dla 1 z 6 haseł: LIFE” na 

kwotę ……………… zł netto + 23% VAT za dany miesiąc. 

3. Płatność za obie faktury wymienione w ust. 2 nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy w Banku ………………. 

na nr rachunku: ……………………  

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

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty 

oprogramowania, koszty wynagrodzeń pracowników, koszty dostarczania i przesyłania Opracowań, 

koszty rozmów telefonicznych. 

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

niniejszej umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 

8. W przypadku zalegania z płatnościami przez Zamawiającego i po bezskutecznym wezwaniu do 

zapłaty, Wykonawca może wstrzymać przesyłanie Zamawiającemu Opracowań wraz z wycinkami, na 

podstawie których są one tworzone. Wstrzymanie wysyłania Opracowań nie stanowi zawieszenia 

współpracy pomiędzy stronami ani rozwiązania niniejszej umowy, w związku z czym nie zwalnia 

Wykonawcy z realizacji usługi. Nie jest też podstawą do odmowy lub pomniejszenia wynagrodzenia za 

realizowane dla Zamawiającego usługi. Po przedstawieniu dowodu zapłaty zaległych należności, 

dostarczanie Opracowań wraz z wycinkami, na podstawie których są one tworzone jest wznawiane, a 

nieprzesłane wycinki są uzupełniane. Wstrzymanie przesyłania Zamawiającemu Opracowań wraz z 

wycinkami, na podstawie których są one tworzone z przyczyn określonych w niniejszym ustępie nie 

stanowi nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

9. W razie zalegania z płatnościami przez Zamawiającego za dwie lub więcej faktur, Wykonawcy 

przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, tj. ze 

skutkiem natychmiastowym. 

10. W przypadku nie udostępnienia w Opracowaniu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

informacji z prasy codziennej dotyczących haseł, o których mowa w § 1 ust. 1, do godz. 10:30 

następnego dnia po ich opublikowaniu lub emisji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia 

kary umownej w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień braku usługi. Kara umowna nie może przekroczyć 10% miesięcznej opłaty za 

Opracowanie, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie umowy. 

12. Naliczanie kar dla Wykonawcy nie dotyczy pominięć wycinków w Opracowaniach tworzonych na 

podstawie materiałów wyszukanych w „social media”. 

13. W przypadku, gdy liczba braku usług przekroczy w danym miesiącu 6 dni, wówczas Zamawiający 

może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji o charakterze 

niejawnym, uzyskanych w związku z przebiegiem negocjacji, zawarciem i realizacją umowy wiążącej 

wzajemnie strony oraz do nie ujawniania ich bez pisemnej zgody drugiej strony osobom trzecim, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 
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2. Przez informacje o charakterze niejawnym strony rozumieją w szczególności informacje dotyczące: 

strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesu technologicznego, systemów 

informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad 

dystrybucji, zaopatrzenia, cen, klientów, raportów mediowych. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych zarówno w związku z 

niniejszą umową, jak i umowami, które strony zawrą ze sobą w przyszłości, w tym informacji 

uzyskanych w trakcie negocjacji (nie wyłączając tych negocjacji, które nie doprowadziły do zawarcia 

umowy). 

4.  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. 

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

nieważności. 

6. 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. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

Zamawiający (NFOŚiGW)     Wykonawca (………………….) 

 


