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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO                                                    

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na Przeprowadzenie kampanii 

informacyjno – promocyjnej Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu pn. 

„Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.” 

 

 

 

U M O W A 

NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ 

PODKARPACKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KROŚNIE W RAMACH PROJEKTU PN. 

„KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA I ROZWÓJ PAKIETU USŁUG PIG 

DLA PODKARPACKICH MSP.” 

 

zawarta w dniu .............. w Krośnie pomiędzy:  

Podkarpacką Izbą Gospodarczą, ul. Lewakowskiego 14, 38 – 400 Krosno, NIP 684 – 00 – 19 – 826, 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

................................................................................................................................ 

a  

................................................................................................................................ 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

a łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej Podkarpackiej 

Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i 

rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP” – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
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zawartym w Regulaminie przetargu (załącznik nr 3 do niniejszej umowy) oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony mają prawo dokonać zmian / uszczegółowień w opisach zawartych w ofercie Wykonawcy 

w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. W przypadku gdy Strony dokonają zmian w ofercie 

opis zmian / uszczegółowień w ofercie Wykonawcy stanowić one będą załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej Podkarpackiej 

Izby Gospodarczej w Krośnie w ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i 

rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP”, składającej się z następujących zadań: 

 

Zadanie 1: Opracowanie jednolitej identyfikacji wizualnej PIG (CI). 

Zadanie 2: Wykonanie systemu tablic promocyjnych i informacyjnych. 

Zadanie 3: Opracowanie projektów i wykonanie galanterii informacyjno – promocyjnej PIG 

Zadanie 4: Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej na portalach internetowych. 

Zadanie 5: Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej w oparciu o zewnętrzne formy 

reklamowe - billboardy. 

 

Zadanie 1. 

a) Przedmiotem zadania jest stworzenie jednolitej identyfikacji wizualnej PIG, w skład 

wizualizacji wchodzi: 

 Projekt nowego logo PIG nawiązującego w swym kształcie i formie do obecnie 

istniejącego logo PIG. 

 Zaproponowanie kolorystyki firmowej uwzględniającej główne kolory: bordowy i 

szary. 

 Stworzenie księgi znaku obejmującej ogólne zasady stosowania nowego logo PIG, 

zasady stosowania logo PIG w następujących materiałach: papier firmowy 

(listowy) – zasady stosowania logo oraz czcionkę firmową, e-maile, koperty 

(różne formaty), wizytówki, teczki firmowe (format A4), ulotki, roll-up, tablice 

informacyjne (różne formaty wskazane przez Zamawiającego), bannery 

internetowe, inne zaproponowane przez Wykonawcę. 

b) Przekazanie zbywalnych praw autorskich do materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt. a). 

c) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przekazanych 

materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt. a). 

d) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzania uwag Zamawiającego do materiałów, o 

których mowa w ust. 2 pkt. a). 
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Zadanie 2. 

a) Przedmiotem zadania jest wykonanie systemu tablic promocyjnych i informacyjnych 

obejmującego: 

 I. Tablice promocyjne zewnętrzne: 

 Tablice promocyjne o wymiarach około 200 cm x 150 cm w ilości 5 szt., 

zlokalizowane na terenie Krosna: 

1. w pobliżu Urzędu Skarbowego, ul. Składowa, 

2. skrzyżowanie ulic Kolejowej i Tysiąclecia, 

3. przy ul. Legionów, 

4. przy ul. Bieszczadzkiej – droga wjazdowa do Krosna od strony 

Sanoka, 

5. droga dojazdowa do Krosna od strony miejscowości Czarnorzeki 
(przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości, Korczyńskiej i 
Żółkiewskiego); 

 

 Tablice promocyjne (dojazdowe) o wymiarach około 70 cm x 90 cm 

(pion) w ilości 5 szt., zlokalizowane przy drogach dojazdowych do 

Krosna: 

1. droga dojazdowa od strony Jasła (w pobliżu skrzyżowania ulic 

Podkarpackiej i Tysiąclecia), 

2. droga dojazdowa od strony Sanoka, 

3. trzy tablice rozmieszczone przy głównych ulicach Krosna, w tym 

ul. Podkarpacka, ul. Krakowska, ul. Lwowska.  

 Wymogi techniczne: konstrukcja metalowa, wykonana z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym, wydruk wielkoformatowy na folii 

PCV, lakierowany, kolor, dwustronnie w przypadku lokalizacji tablicy w 

taki sposób, że będzie ona widoczna z obu stron.  

 tablice promocyjne powinny zostać posadowione trwale w gruncie 

(zabetonowane) lub trwale zamocowane na ogrodzeniu;  

 tablice dojazdowe powinny zostać zamocowane na własnych słupach,  

słupach oświetleniowych, elektrycznych lub posadowione trwale w 

gruncie (tablice wolnostojące);  

 II. Tablice informacyjne wewnątrz budynku: 



 

Strona 4 z 14 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

 Tablice wewnętrzne o wymiarach około 120 cm x 70 cm – 2 szt. 
(tablice z możliwością wymiany i aktualizacji poszczególnych wierszy), 

 Komplet małych tablic do pomieszczeń Zamawiającego (tabliczki o 
wymiarach około 16 cm x 24 cm) - 20 szt., 

 Wymogi techniczne: mocowanie – Wykonawca zaproponuje 

każdorazowo dwa rodzaje mocowania, które zostaną wybrane w 

zależności od miejsca mocowania tablicy (ściana, drzwi, szyba, itp.), 

wydruk wielkoformatowy na folii PCV, lakierowany, kolor, dwustronnie 

w przypadku lokalizacji tablicy w taki sposób, że będzie ona widoczna z 

obu stron; 

 III. Tablice zewnętrzne na elewacji i na parkingu:   

 Tablica na elewacji budynku o wymiarach około 200 cm x 70 cm – 1 szt. 

 Tablica na parkingu (przed budynkiem Zamawiającego) o wymiarach 

około 150 cm x 100 cm – 1 szt.  

 Wymogi techniczne: podświetlone elementy – logotyp i nazwa 

Zamawiającego; konstrukcja metalowa, wykonana z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, grafika – wydruk wielkoformatowy na folii PCV, 

lakierowany, kolor, dwustronnie w przypadku lokalizacji tablicy w taki 

sposób, że będzie ona widoczna z obu stron;  

b) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 

zaproponowanych miejsc posadowienia i lokalizacji tablic, terminów ich instalacji oraz 

rozwiązań technicznych. 

c) Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i zainstaluje tablice 

uwzględniając oddziaływanie warunków atmosferycznych, w tym silnych wiatrów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z powtórną instalacją, jeśli założenia 

przyjęte przez niego okażą się niewystarczające.  

d) Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wyprodukowaniem tablic 

oraz koszty opłat za miejsce posadowienia tablic i ich instalacji minimum do końca 

września 2018 r.  

e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji bądź też wymiarów poszczególnych 

tablic na wniosek Wykonawcy lub własny wniosek. 

f) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzania uwag Zamawiającego do zastosowanych 

materiałów i rozwiązań technicznych. 

 

Zadanie 3. 
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a) Przedmiotem zadania jest opracowanie finalnych projektów i wykonanie galanterii 

informacyjno – promocyjnej PIG w oparciu o treść zawartą w opracowaniu jednolitej 

identyfikacji wizualnej PIG. W skład zadania wchodzi:  

 Maskotka promocyjna w ilości 1 000 szt. – wg koncepcji i autorskiego projektu 

własnego Wykonawcy;  

 Wykonawca zaproponuje trzy warianty maskotki (gadżetu), która 

będzie nawiązywać do specyfiki działalności Zamawiającego. 

 Z tych wariantów Zamawiający wybierze wariant ostateczny, który 

zostanie zrealizowany przez Wykonawcę. 

 Koperta formatu C5 w ilości 20 000 szt. z kolorowym nadrukiem jednostronnym 

(strona adresowa), 

 Torba papierowa w ilości 3 000 szt. 

 Wymiary: szerokość ok. 30 cm x wysokość ok. 25 cm x głębokość ok. 10 

cm, 

 Papier: craft biały prążkowany min. 110 g  

 Druk: 4+0 

 Uszy bawełniane kolorystycznie dopasowane do torebki 

 Teczka na dokumenty w ilości 5 000 szt. 

 Wielkość: wysokość ok. 30,5 cm x szerokość ok. 20,5 cm 

 Grzbiet 1 cm 

 Wewnątrz obustronne kieszenie na dokumenty (grzbiet 5 mm) przy 

zewnętrznych narożnikach z nacięciem na umieszczenie wizytówki 

 Papier karton 350 g + folia matowa zewnętrznie 

 Druk 4+0  

 Zamykana elastyczną gumką (kolor dostosowany do grafiki) 

 Notatnik formatu A4 w ilości 3 000 szt. 

 50 kartek 

 Papier offset 80 g 

 Druk 4+0 

 Klejenie wzdłuż krótszego boku przezroczystym klejem 

 Długopis w ilości 4 000 szt. 
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 Metalowy, oksydowany korpus, srebrny klip, mechanizm pstryk 

 Szerokość powierzchni graweru min. 5 cm 

 Grawer dwustronny 

 Wkład wymienny niebieski 

 Ulotki informacyjne - 5 rodzajów, każdy po 5 000 szt. 

 Format A4 

 Papier kreda matowa 170 g 

 Druk 4+4 + lakier offsetowy 

 Folder w ilości 3 000 egz. 

 Format A4 

 Ilość stron środka min. 24 + 4 strony okładki 

 Papier środka kreda matowa 170 g 

 Papier okładek kreda matowa min. 220 g 

 Uszlachetnienie zewnętrzne okładek folia matowa + lakier UV 

punktowy 

 Druk 4+4  

 Lakier offsetowy 

 Oprawa zeszytowa 

 Roll-up typu exclusive – 2 szt.,  

 Wymiary: około 120 cm x 200 cm,  

 Druk dwustronny, full kolor (4+0),  

 Gramatura minimum 400 gram,  

 Dodatkowo torby transportowe – 2 szt. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań 

technicznych, graficznych i materiałowych elementów zadania, o których mowa w pkt. a). 

c) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego dotyczących 

elementów zadania, o których mowa w pkt. a). 

 

Zadanie 4 
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a) Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji i projektów graficznych (na bazie 

przygotowanej identyfikacji wizualnej), zapewnienie nośników kampanii promocyjnej typu 

display w Internecie, prowadzonej na serwisach internetowych związanych tematycznie z 

województwem podkarpackim oraz nadzór nad kampanią.  

W skład zadania wchodzi:  

 Przygotowanie spotu w postaci filmu, animacji lub w innej formie dynamicznej,  

 Czas trwania spotu ok. 25 sekund, zostanie przygotowany w trzech wersjach, 

 Materiały merytoryczne dostarczy Zamawiający; 

 Przygotowanie bannerów prezentujących wybrane usługi PIG, w ilości co najmniej 10 

szt., 

 Zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym, 

 Materiały merytoryczne dostarczy Zamawiający; 

 Emisja w oparciu o koncepcję kampanii, przygotowaną przez Wykonawcę wraz z 

harmonogramem kampanii  

 Media do emisji zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 Wszystkie zastosowane formy kampanii typu display będą zawierały 

przekierowanie na landing page www.firma.podkarpacka.pl 

 Czas trwania emisji na poszczególnych serwisach: zgodnie z przygotowanym 

harmonogramem, 

 Targetowanie: geotargetowanie województwo podkarpackie, 

 Minimalna, łączna liczba wejść na SG/HP z bannerem w trakcie trwania 

kampanii: 150.000 

 Minimalna łączna liczba unikalnych użytkowników 30.000 

 Usługi pozycjonowania (SEO) serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców z terenu 

Podkarpacia www.firma.podkarpacka.pl Przedmiotem zamówienia jest usługa 

pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google.pl. 

 realizacja zamówienia polegać będzie na pozycjonowaniu wymienionej strony 

tak, by strona lub jej podstrony wyświetliły się w pierwszej dziesiątce 

znalezionych przez wyszukiwarkę elementów wg następujących słów 

kluczowych lub ich zestawień: 

 firma & podkarpacka 

 przedsiębiorca & podkarpacki 
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 serwis dla podkarpackich przedsiębiorców 

 informacje biznesowe & Podkarpacie, Podkarpackie 

 Podkarpackie & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Rzeszów & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Krosno & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Stalowa Wola & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Mielec & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Sanok & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Tarnobrzeg & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Jasło & gospodarka, firma, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

 Podkarpacka Izba Gospodarcza 

b) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań 

technicznych i graficznych elementów zadania, o których mowa w pkt. a). 

c) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania uwag Zamawiającego dotyczących realizacji 

elementów zadania, o których mowa w pkt. a). 

d) Po przeprowadzeniu kampanii Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu 

zbiorczego kampanii, w tym: szczegółowego harmonogramu ekspozycji z określeniem daty 

rozpoczęcia i zakończenia kampanii na poszczególnych portalach, dokumentacji w postaci 

printscreen ów banneru internetowego na konkretnych portalach oraz informacji o zasięgu 

kampanii na podstawie danych dostarczonych przez właścicieli nośników lub na podstawie 

badań własnych, obiektywnie weryfikowalnych. 

e) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do spotów i 

bannerów, o których mowa w pkt. a). 

 

Zadanie 5 

a) Przedmiotem zadania jest opracowanie projektów graficznych (na bazie przygotowanej 

identyfikacji wizualnej), wydruk plakatów wielkoformatowych i ich ekspozycja na billboardach 

na terenie Podkarpacia oraz nadzór nad realizacją kampanii.  

W skład zadania wchodzi:  

 opracowanie graficzne i wydruk plakatów wielkoformatowych (billboardów) o 

wymiarach ok. 5,04 m x 2,38 m – 36 szt., 

 wynajem powierzchni reklamowej - 3 kampanie x 2 miesiące x 12 billboardów,  
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 zasięg geograficzny kampanii: województwo podkarpackie, 

 preferencje lokalizacyjne: 9 billboardów Rzeszów i okolice, 12 billboardów Krosno i 

okolice, 6 billboardów Sanok i okolice, 6 billboardów Jasło i okolice, 3 billboardy 

Brzozów i okolice;  

 okres ekspozycji plakatów: 3 kampanie x 2 miesiące, 

b) Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na poszczególne lokalizacje billboardów przed ich 

ustawieniem. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych 

terminów kampanii, rozwiązań technicznych i graficznych elementów zadania, o których 

mowa w pkt. a). 

d) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania uwag Zamawiającego dotyczących realizacji 

elementów zadania, o których mowa w pkt. a). 

a) okres ekspozycji plakatów: 3 kampanie x 2 miesiące, 

b) Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na poszczególne lokalizacje billboardów przed 

ich ustawieniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszelkich elementów 

wchodzących w skład zamówienia. Akceptacja obejmuje zarówno treści merytoryczne, wygląd, 

jak i rozmiary wykonywanych elementów. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

wykonaną koncepcją i założeniami zawartymi w ofercie przetargowej. 

2. Wykonawca, wykonując prace określone w Umowie, zobowiązuje się do starannego i 

profesjonalnego działania, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego dzieła nie będą naruszać praw osób 

trzecich. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

4. Wykonawca zapewni stabilny zespół osobowy do współpracy z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności oraz wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy specjalistycznej oraz uwzględnieniem 

zawodowego charakteru swojej działalności. 
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§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania 

Umowy, a w szczególności do: 

a. dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów i informacji, niezbędnych Wykonawcy do 

świadczenia usług i wykonania prac objętych przedmiotem Umowy, 

b. wyposażenia Wykonawcy - w zależności do bieżących potrzeb - w stosowne dokumenty, 

pełnomocnictwa i upoważnienia do działania na rzecz lub w imieniu Zamawiającego, 

c. terminowego dokonywania płatności z tytułu należnego Wykonawcy i zaakceptowanego 

wynagrodzenia.  

 

§ 4 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto, tj. ...........zł (słownie: 

.................. ) w formie .................................... . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowywać będzie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy (jeśli dotyczy, jeśli nie dotyczy – ulegnie skreśleniu) 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonywać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych w Regulaminie Przetargu. 

4. Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od podpisania protokołu końcowego z realizacji zadania. 

5. Zamawiający dokona zwrotu 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 

dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

………………….. zł brutto (słownie: ………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości …………., 

kwota netto w wysokości ……………………………. 

2. Zamawiający jest zobowiązany dokonać płatności wynagrodzenia przewidzianego Umową w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
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3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako nabywcy 

w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które nie zostaną wykonane lub nie 

zostały odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru. 

5. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych, na których 

realizację Zamawiający nie wyraził pisemnej zgody. 

6. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: zakupu materiałów i urządzeń, 

transportu, robót, koszty utrzymania nośników reklamowych przez okres wskazany w umowie,  

koszty ewentualnych roszczeń osób trzecich z powodu niekorzystnych dla nich działań 

Wykonawcy. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 wypłacane będzie Wykonawcy po wystawieniu faktur 

częściowych i faktury końcowej za realizację poszczególnych etapów robót. 

2. Etapami robót o których mowa w ust. 1 są poszczególne zadania wskazane w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy – roboty podlegające odbiorom 

częściowym i odbiorowi końcowemu. 

3. Strony mogą również przyjąć, iż danym etapem robót będzie procentowa część poszczególnego 

zadania. 

4. Dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystawiania faktur częściowych są protokoły  z 

odbiorów częściowych podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Dokumentem uprawniającym do wystawienia faktury końcowej jest protokół z odbioru 

końcowego robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca wyraża zgodę na wydłużenie terminu 

płatności nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia doręczenia faktury o której mowa w ust. 1. W 

przypadku tym, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, iż dokona płatności za fakturę 

w terminie 60-dniowym. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do dnia 15 maja 

2014 r.  
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2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poszczególnych etapów w terminach określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do 

terminów określonych w ust. 1 (termin końcowy realizacji całości przedmiotu umowy), z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) wartości całego wynagrodzenia umownego 

brutto za  każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku opóźnień w wykonaniu poszczególnych etapów (zadań) przedmiotu umowy 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto 

danego etapu umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym jako dzień zakończenia danego etapu 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 % wartości całego wynagrodzenia umownego brutto. 

6. Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty kary umownej. 

7. Zamawiający może zaliczyć na poczet kar umownych wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela gwarancji za wady fizyczne na wykonane roboty, dostarczone przedmioty 

oraz wykonane prace w okresie 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego realizacji 

poszczególnego zadania. W przypadku tablic, których trwałość będzie według postanowień 

dokumentacji przetargowej dłuższa niż 3 lata, Wykonawca udzieli gwarancji na ten okres. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji podejmie usunięcie wad w terminie 14 dni od dnia wezwania go 

do usunięcia wady.  

§9 

1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą przyjęcia i bez dodatkowych opłat, w 

ramach wynagrodzenia wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do wszelkich stworzonych 

przez Wykonawcę materiałów. 
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2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami 

autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, 

wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 

3. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw 

autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić 

zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu 

przeciwko niemu pozwu lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego pełnomocnictwa 

wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami 

powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. 

5. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do 

pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z ust. 4. 

 § 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:   

a. Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Umowy o więcej niż 7 dni, 

b. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiot umowy będzie wadliwie 

wykonywany, a poprawa prac nie będzie mogła być dokonana w czasie 

umożliwiającym ukończenie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej 

umowie,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Zamawiający zalega z 

płatnościami wynagrodzenia powyżej 60 dni. 

3. Oświadczanie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron i we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej 

może nastąpić w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 

uzasadniających odstąpienie od umowy.  

§ 11 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego (uprzedniego) poinformowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych lub prawnych mających wpływ na realizację 

Umowy, w tym: 

a. zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności, 

b. postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego wszczętego w 

stosunku do Wykonawcy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, po wyczerpaniu możliwości ich 

polubownego załatwienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą stosowne przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych obowiązujących 

aktów prawnych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

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


