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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA Nr ……../2015 
po modyfikacji z dnia 08.07.2015 r. 

 
zawarta w dniu  ……………..…..  pomiędzy Gminą Rybczewice z siedzibą  
w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003 
reprezentowaną przez:  
Panią Elżbietę Masicz – Wójt Gminy Rybczewice  
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Pana Józefa Smarzaka 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
a  
……………… z siedzibą w …………………………,  
reprezentowaną przez:  
………….. – …………….. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-promocyjnej dotyczącej IV naboru wniosków o dotację w ramach Programu „Marka lokalna 
szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”- Nr sprawy: 
IZP.271.10.ZPSJIIIS.2015., w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.  

2. Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-
promocyjnej dotyczącej IV naboru wniosków o dotację w ramach Programu pn. „Marka lokalna szansą 
rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) Zredagowanie i przygotowanie do emisji artykuł sponsorowanego oraz zakup powierzchni reklamowej  

w co najmniej dwóch tytułach prasy codziennej wydawanej w województwie lubelskim o nakładzie 

przynajmniej 5000 egzemplarzy.  

2) Zaprojektowanie i przygotowanie do emisji reklamy prasowej oraz zakup powierzchni reklamowej w co 

najmniej dwóch tytułach w prasy codziennej wydawanej w województwie lubelskim o nakładzie 

przynajmniej 5000 egzemplarzy.  

3) Przygotowanie oraz wykup czasu antenowego w lokalnej stacji radiowej działającej na terenie 

województwa lubelskiego. 

4) Zaprojektowanie oraz wydruk ulotek A6 w nakładzie 12000 szt.  

5) Zaprojektowanie oraz wydruku plakatów A2 w nakładzie 120 szt.  

6) Opracowanie i przedstawienie raportu końcowego kampanii. 

3. Opis i sposób realizacji poszczególnych części kampanii, zawiera załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy 
Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część umowy.  

 
§ 3 

Terminy wykonania przedmiotu umowy – od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015 r.  
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§ 4 
1. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie zapisu elektronicznego: wymagane 

znaki graficzne (logotypy) oraz elementy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającego gotowe i ostateczne projekty 
ulotek, plakatów, reklam w prasie na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kampanii. 
Akceptacja ostatecznych wersji będzie dokonywana poprzez prezentacje projektów graficznych 
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub osobistą prezentację dokonaną poprzez stawiennictwo 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

3. W przypadku braku akceptacji projektów ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać stosownych poprawek w terminie 2 dni roboczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zamówienia. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na 
temat stanu realizacji zamówienia.  

§ 5 
W przypadku likwidacji, zniszczenia lub uszkodzenia nośnika, na którym wyeksponowany zostanie przekaz 
reklamowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie działanie w porozumieniu z Zamawiającym, w celu 
zamieszczenia przekazu reklamowego na innym nośniku (spełniającym wymagania techniczne określone  
w Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na najwyższym poziomie, zgodnie  
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki oraz zgodnie z interesami 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy.  

3. Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów i koordynowanie prac w sprawie realizacji 
postanowień umowy są:  

1) Renata Trała – Kierownik Zespołu Promocji 

2) Monika Świetlicka – Specjalista ds. public relations 

4. Po stronie Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji 
postanowień umowy są:  
1) ……………………………  

2) ……………………………  

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie 
stanowi zmiany treści umowy.  

§ 7 
W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, dokona Kierownik Zespołu 
Promocji poprzez podpisanie protokołu odbioru przeprowadzonej kampanii i raportu końcowego  
z przeprowadzonej kampanii, bądź oświadczy na piśmie, że odbioru odmawia z podaniem przyczyny.  

 
§ 8 

Zamieszczane przez Wykonawcę treści, wykorzystane w kampanii informacje nie mogą naruszać przepisów 
prawa ani dobrego imienia osób trzecich.  

§ 9 
Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie którejkolwiek  
z prac objętych kampanią Wykonawca odpowiada jak za własne.  

 
§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 
..……………………… zł brutto (słownie: ………….……………. brutto).  

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie przez Strony raportu końcowego z 
przeprowadzonej kampanii, o którym mowa w § 7 umowy.  
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3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni po 
otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Ustalona cena zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy oraz podatek 
od towarów i usług VAT.  

§ 11 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. 

4. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie, o którym mowa w ust 2 i 3. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez prawa Wykonawcy do żądania jakiegokolwiek 
odszkodowania lub kar umownych z tego tytułu, w razie nieotrzymania przez Zamawiającego całości bądź 
części dofinansowania, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w szczególności w przypadku 
zmiany trybu realizacji projektu: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku 
w województwie lubelskim”. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 12 

1. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach 
mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swego adresu lub 
siedziby.  

3. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie 
przez Zamawiającego wszelkich pism pod adresem ostatnio przez Wykonawcę podanym, ze skutkiem 
doręczenia.  

§ 13 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. 
zm.).  

2. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 10 pkt 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
całość praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do wyników prac powstałych w związku z 
wykonaniem zamówienia.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie będzie 
żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 pkt 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac powstałych w związku z 
wykonaniem zamówienia.  

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą podpisania przez strony umowy protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 7 umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 pkt 1 umowy, bez 
ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
z późń zm.), obejmujących w szczególności:  

1) wprowadzanie do odbioru, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

2) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i 
reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnienie utworu w ten 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności udostępnienie na żądanie,  

3) rozpowszechnianie w sieci internet oraz w sieciach zamkniętych,  
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4) prawo do określenia nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w 
tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, 
którymi oznaczone będą utwory lub znaków towarowych, wykorzystywanych w utworach,  

5) prawo do wykorzystywania utworów do celów promocyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych, a także 
do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,  

6) prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

6. Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zamówienia Wykonawca może pozostawić w 
swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich  
i przekaże Zamawiającemu wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zamówienia w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w 
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem 
zamówienia.  

§ 14 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:  

a) zmiany planowanego terminu IV naboru wniosków o dotację w ramach Programu „Marka lokalna 
szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”,  

b) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania umowy lub innych 
przyczyn leżących poza Wykonawcą i Zamawiającym, 

 
§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

§ 16 
W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą posiłkować się 
postanowieniami oferty Wykonawcy oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (znak 
sprawy:IZP.271.10.ZPSJIIIS.2015)  

§ 17 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Lublinie.  

§ 18 
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 19 
Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
 
 
   W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy: 

   

   

 


