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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Dodatek nr 1 do Oferty 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ 

DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY  

PN. „OPOLSKIE SMAKI”  

realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. 
 

 
 

 

Zawarta w dniu …………… 2014 roku, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm., zwanej dalej: 

p.z.p.) 

na: 

opracowanie merytoryczne i graficzne, skład oraz druk czterech publikacji dotyczących 

kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki” realizowane w projekcie pod nazwą 

„Opolskie Kwitnące Muzycznie III” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją 

przyszłość”. 

 

 

 

pomiędzy: 

Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w Opolu 

Ul. Żeromskiego 3 

45-053 Opole 

NIP 754-27-48-106 

REGON 532404257 
 

reprezentowaną przez : 

Piotra Mielca – Dyrektora Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 
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a _______________________________________________________________ 

z siedzibą w _____________, przy ulicy ___________________, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod nr _____________________________/posiadającą wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…….. pod numerem……………. 

NIP __________________________, REGON ___________________ 

Nr konta __________________________, 

reprezentowaną przez : 

_________________________ 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) 

 

Zwanymi dalej łącznie Stronami 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przez „publikacje” rozumie się cztery publikacje dotyczące kulinariów Opolszczyzny pn. 

„Opolskie Smaki” realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III”. 

2. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca 

zobowiązuje się opracować pod względem merytorycznym i graficznym, wykonać oraz 

wydrukować cztery publikacje dotyczące kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki”, 

zgodnie z zakresem wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

Załącznikami (zwanej w dalszej części umowy SIWZ), w szczególności w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w dokumencie: 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

4. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu przedmiotowego 

zamówienia w zakresie: 

4.1. opracowania pod względem merytorycznym – sporządzenie zawartości publikacji 

4.2. opracowania pod względem graficznym - wykonania projektu graficznego publikacji 

4.3. wykonanie - wykonania wszelkich zadań, których efektem będą publikacje.  

4.4. wydrukowanie – wydruk publikacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ 

5. Przedmiot umowy realizowany jest w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie 

III” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zgodny jest z jego ofertą, sporządzoną na 

podstawie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z Załącznikami. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany 

zostanie z zachowaniem należytej staranności. 

3. Integralną częścią umowy są SIWZ wraz z Załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z 

Dodatkami. 

 

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 13 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega, iż dostarczenie egzemplarzy do siedziby Zamawiającego oraz pod 

adresy wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Opola: 

1.1. „Opolskie Smaki. 28 smaków Unii Europejskiej” winno nastąpić do dnia 9 maja 

2014 r. do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, niż 

do dnia 28 kwietnia 2014 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy 

w godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w 

weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający 

ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do 

których Wykonawca musi się zastosować. 

1.2. „Opolskie smaki. Zima – Boże Narodzenie” winno nastąpić do dnia 26 listopada 

2014 r. do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, niż 

do dnia 13 listopada 2014 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy 

w godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w 

weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający 

ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do 

których Wykonawca musi się zastosować. 

1.3. „Opolskie Smaki. Opolskie Nieznane” winno nastąpić do dnia 19 marca 2015 r. 

do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, aniżeli do 

dnia 4 marca 2015 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy w 

godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w 

weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający 

ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do 

których Wykonawca musi się zastosować.  

1.4. „Opolskie Smaki. Smaki i aromaty dzieciństwa” winno nastąpić do dnia 21 maja 

2015 r. do godziny 12:00. Przesłanie publikacji do akceptacji winno nastąpić nie później, niż 

do dnia 5 maja 2015 r. Przesłanie projektu do akceptacji musi nastąpić w dzień roboczy w 

godzinach od 8:00 do 14:00. Jeżeli Wykonawca wyśle projekt po godzinie 14:00 lub w 

weekend, czas będzie liczony od następnego dnia roboczego od godziny 8:00. Zamawiający 

ma 2 dni robocze na sprawdzenie projektu publikacji i przesłanie ewentualnych uwag, do 

których Wykonawca musi się zastosować. 

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca wskaże Kierownika Projektu i sposób z 

nim kontaktu oraz liderów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów i sposób z 

nimi kontaktu wraz ze wskazaniem stanowiska, zakresu obowiązków i ich kwalifikacji.  
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3. Harmonogram znajdujący się w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowi integralną część umowy 

i wiąże strony co do poszczególnych terminów realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie 13 

miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, zgodnie z częściowymi terminami jego 

realizacji zawartymi w Harmonogramie. Potwierdzeniem wykonania poszczególnych etapów 

prac objętych Harmonogramem będą protokoły częściowe. Zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia będzie potwierdzone końcowym protokołem odbioru.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy uwag do przedstawionej w 

ofercie propozycji layoutu okładki, próbki tekstu do pierwszego numeru publikacji pn. 

„Opolskie Smaki. 28 Smaków Unii Europejskiej” obejmującego ok. 1.000 znaków ze 

spacjami, listy z propozycjami 28 dań oraz próbki 3 zdjęć zawierających danie z listy 

proponowanych 28 dań - na płytach CD-R/CD-RW bądź braku tych uwag, w formie 

elektronicznej, w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu nowego projektu graficznego layoutu 

okładki, próbki tekstu, listy 28 dań oraz zdjęć do pierwszego numeru publikacji pn. „Opolskie 

Smaki. 28 Smaków Unii Europejskiej” uwzględniającej uwagi Zamawiającego, w formie 

elektronicznej, w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty otrzymania tych uwag. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zaakceptowaniu poprawionych 

projektów. W razie odmowy przez Wykonawcę dokonania zmian projektów w wyznaczonym 

terminie Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego. W 

takim wypadku umowa będzie uważana za rozwiązaną z winy Wykonawcy.  

7. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają na dzień 

zawarcia niniejszej umowy, a zakończenia na dzień podpisania końcowego protokołu 

odbioru, co nastąpi w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 4 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca w 

szczególności zobowiązany będzie do: 

1.1 zachowania należytej staranności, zgodnie z najlepszymi praktykami i profesjonalizmem 

1.2 zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie 

współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym Kierownika Projektu po 

stronie Wykonawcy  

1.3 opracowania pod względem merytorycznym i graficznym, wykonania oraz wydrukowania 

czterech publikacji dotyczących kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki” 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres roku od 

podpisania końcowego protokołu odbioru.  

 

§ 5 PRAWA AUTORSKIE 
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 1. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw 

autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej 

eksploatacji publikacji. Z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z przedmiotem 

zamówienia.  

3. Każdorazowo - z dniem podpisania każdego z protokołów odbioru częściowego  publikacji 

– Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac 

wykonanych w ramach niniejszej umowy zostały utrwalone oraz Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z konkretną publikacją.  

4. W przypadku, gdy eksploatacja publikacji, w zakresie określonym powyżej, spowoduje 

naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie 

spór Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, weźmie bezpośredni udział w sporze z osobą 

trzecią w zakresie naruszenia przysługujących jej praw autorskich.  

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich mieści się w kwocie wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

6. Wykonawca akceptuje prawo Zamawiającego do wykonywania uprawnień przysługujących 

Zamawiającemu z mocy prawa bez zgody lub zezwolenia Wykonawcy. 

 

§ 6 AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed zleceniem innym 

Podwykonawcom niż określonym w umowie świadczenia usług w jakimkolwiek zakresie.  

 

 

§ 7 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i w zakresie z niego wynikającym Zamawiający 

jest zobowiązany do: 

1. współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie, jaki jest 

niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy, 

2. dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów 

3. wskazania Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego, 

4. informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian 

w działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na przebieg wykonania 

przedmiotu zamówienia,  

7. udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się 

w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, 
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8. zapewnienia personelowi Wykonawcy możliwości wykonywania pracy w miejscach 

pozostających pod kontrolą Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących dla tych miejsc 

procedur i regulaminów, w uzgodnionych z Wykonawcą godzinach.  

 

§ 8 SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu pisemne raporty z realizacji 

Umowy po zakończeniu każdego z etapów określonych w Harmonogramie.  

2. Zamawiający, w terminie 3 dni od otrzymania raportów, powiadomi Wykonawcę o 

przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych raportów z podaniem przyczyn ich odrzucenia. 

3. Niezależnie od przygotowania raportów określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest, na żądanie Zamawiającego, do pisemnego przedstawiania na każdym etapie realizacji, 

informacji na temat projektu, z tym zastrzeżeniem, że ilość raportów sporządzana w danym 

miesiącu kalendarzowym realizacji prac nie może być większa niż 3, uwzględniając w tym 

także raporty sporządzane zgodnie z postanowieniem ust. 1. Zapis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Zamawiający ma prawo do kontroli nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowiązek 

informować Zamawiającego o ich postępie.  

 

 

§ 9 ODBIÓR PRAC 

 

1. Zrealizowany przedmiot umowy będzie przekazywany komisyjnie Zamawiającemu 

częściami zgodnie z etapami określonymi w Harmonogramie na podstawie protokołów 

częściowego odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Odbiorowi częściowemu podlegają tylko zrealizowane etapy wyodrębnione w 

Harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Protokół częściowego odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę 

sporządzenia, wykaz dostarczonych publikacji, wykaz przeprowadzonych prac, uwagi i 

zastrzeżenia oraz podpisy członków komisji odbiorowej. 

4. Wady stwierdzone przy odbiorze częściowym pojedynczego etapu winny być usunięte w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczania kar umownych w 

wysokości 2 % wartości brutto tego etapu za każdy dzień opóźnienia.  

5. Odbiór końcowy będzie obejmował wszystkie elementy przedmiotu zamówienia i zostanie 

dokonany na podstawie końcowego protokołu odbioru z uwzględnieniem protokołów 

częściowego odbioru.  

6. Przyjmuje się następujące zasady ustalania składu komisji odbiorowych: 

6.1 odbiory częściowe będą dokonywane przez komisję składającą się z : 

a ) ze strony Wykonawcy: Kierownik Projektu oraz lider odpowiedzialny za realizację etapu 

lub osoby przez nich delegowane, 

b ) ze strony Zamawiającego: Koordynator projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” - 

OROT i lider odpowiedzialny za realizację etapu lub osoby przez nich delegowane 
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6.2 odbiór końcowy będzie dokonywany przez komisję składającą się z: 

a ) ze strony Wykonawcy: Kierownik Projektu oraz liderzy odpowiedzialni za poszczególne 

etapy lub osoby przez nich delegowane 

b ) ze strony Zamawiającego: Koordynator projektu Opolskie kwitnące muzycznie III - 

OROT oraz liderzy odpowiedzialni za poszczególne etapy lub osoby przez nich delegowane. 

7. Delegacja, o której mowa powyżej powinna być udzielona w formie pisemnej z podpisem 

osoby delegującej.  

 

§ 10 RĘKOJMIA ZA WADY  

 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

zamówienia, a w szczególności za to, że publikacje będą spełniać wymagania określone w 

SIWZ wraz z Załącznikami, w szczególności w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. Termin rękojmi 

biegnie od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego, stwierdzonego końcowym 

protokołem odbioru. 

3. Wykonawca dokona na swój koszt usunięcia wad albo wymianę całości lub części 

przedmiotu umowy. Okres rękojmi ulega wówczas przedłużeniu odpowiednio: 

7.1 w przypadku usunięcia wad - o okres wykonywania naprawy, 

7.2 w przypadku dokonania wymiany – biegnie na nowo. 

 

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny ofertowej (brutto), tj. …………………………………… w 

formie…………………………………………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

3.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

3.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 

upływie okresu gwarancji. 

 

 

§ 12 ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE 

Z PODWYKONAWCÓW 
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1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 

Umowy. 

2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców, którzy nie 

byli wymienieni w ofercie Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

 

§ 13 WYNAGRODZENIE UMOWNE 

 

1. Wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przedmiotu umowy jest cena zaproponowana 

w ofercie Wykonawcy w wysokości: 

brutto: …............................................................…zł 

(słownie:…………………………………………………………..………………...). 

Wartość zamówienia netto: …………………zł 

(słownie:…………………………………….…………………………………....…), 

kwota VAT: ………………………zł 

(słownie:…….………………………………………….............................................). 

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany 

jest zapłacić za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty 

związane z realizacją umowy. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się czterema etapami, za każdą publikację 

odrębnie, na podstawie protokołów częściowego odbioru. Płatność za poszczególny etap 

nastąpi w wysokości określonej w Ofercie Wykonawcy, na podstawie prawidłowo 

wystawianych Faktur VAT.  

 

 

§ 14 ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy: 

…………………………………..  

w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktur VAT 

wystawianych na podstawie obustronnie zaakceptowanych protokołów częściowego odbioru.  

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Za zwłokę w płatności przez Zamawiającego będą naliczane odsetki ustawowe.  

 

§ 15 OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Jeśli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie 

określonym Harmonogramem, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na 

piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny 

czas opóźnienia i jego przyczynę. 

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

2.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia 2% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2.2. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu zamówienia, określonych 

w Harmonogramie, w wysokości 3% wartości brutto tego etapu za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od terminu wskazanego w Harmonogramie jako termin zakończenia odbieranego 

etapu, 

2.3 za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym pojedynczego 

etapu w wysokości 2% wartości brutto tego etapu, w którym stwierdzono wady, za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od terminu wskazanego przez Zamawiającego do usunięcia tych 

wad  

2.4. za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości  

2 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2.5 z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy, 

2.6. za nienależyte wykonanie umowy i niezgodność przedmiotu umowy ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w  

§ 13 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa, innych zapisach niniejszej umowy lub jeżeli Wykonawca dopuści się w realizacji 

Zamówienia opóźnienia, przekraczającego okres 7 dni lub naruszy inne istotne postanowienia 

umowy, a po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez 

Wykonawcę naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków 

naruszeń Wykonawca nie zastosował się do wezwania. W takich przypadkach ma 

zastosowanie kara umowna, o której mowa w ust.2 pkt. 2.5. niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto wymienionego w § 13 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu nie 

pokrywają szkody, Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

8. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust.2 pkt 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. niniejszego 

paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. W przypadku, gdy 
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suma kar umownych przekroczy 10% wartości umowy brutto, Zamawiający może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 3 dni od wezwania nie usunie wady, Zamawiający 

ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi i pokrycia wynagrodzenia dla tego 

podmiotu ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 19 POUFNOŚĆ 

 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, 

wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą 

Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej w innych 

celach niż wykonanie Umowy. 

3. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Umowy 

na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których 

dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej. 

 

§ 20 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi albo między Zamawiającym a Podwykonawcami, 

a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z 

Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca 

nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE 

 

1. Wszelkie oświadczenia, działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak 

również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy 
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niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy, mogą być podejmowane lub 

sporządzane przez przedstawicieli Stron.  

Upoważnionym Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest 

Piotr Mielec – Dyrektor OROT. 

Upoważnionym Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest 

___________________________________ 

2. Wszelkie oświadczenia, wezwania, protokoły wymagają formy pisemnej i potwierdzenia 

ich doręczenia drugiej Stronie.  

 

§ 22 ZAWIADOMIENIA 

 

1. Dopuszcza się wysyłanie przez Strony umowy wszelkich zawiadomień, informacji, 

uzgodnień i uwag drogą elektroniczną z tym, że niezbędne jest potwierdzenie przez drugą 

Stronę otrzymania tychże informacji. Uzgodnienia dokonane w powyższy sposób nie mogą 

zmieniać terminów wykonania przedmiotu umowy.  

2. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w w/w kwestiach jest Koordynator projektu 

„Opolskie kwitnące muzycznie III” – Urszula Kiraga – Dutkiewicz.  

Ze strony Wykonawcy - Kierownik Projektu wskazany w Harmonogramie, tj.  

………………………………………… 

 

§ 23 PRAWO WŁAŚCIWE, JĘZYK, EGZEMPLARZE UMOWY 

I ZMIANY UMOWY 

 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy pzp, ustawy z dnia z dnia 23 

kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) Kodeks cywilny i ustawy z dnia z dnia 4 

lutego 1994 r. (Dz.U.2006.90.631 j.t..z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 

Załącznik A – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik B - Załącznik nr 1 do SWIZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem 

Załącznik C - Załącznik nr 2 do SWIZ – Oferta Wykonawcy z dnia…………., kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem 

Załącznik D - Harmonogram 

Załącznik E - Wykaz Podwykonawców wraz z zakresem powierzonych im zadań – Dodatek 

nr 5 do Oferty, Załącznik nr 7 do SIWZ 

Załącznik F - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej bądź oświadczenie 

o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy 
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. - stanowiące Dodatek nr 6 do oferty, 

Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

 

 

 

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

 Miejscowość, data      Miejscowość, data 

        Podpis Zamawiającego    Podpis/y Wykonawcy/osoby/osób  

        upoważnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy 
 


