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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 

przygotowaniu i wydaniu czterech numerów biuletynu informacyjnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Zobacz 

zmiany” w oparciu o koncepcję przedstawioną w ofercie z dnia ………....., stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zadania, o których mowa w § 1, obejmują zapisy zawarte w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne, organizacyjne  

i finansowe, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, określonego w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich 

informacji dotyczących przebiegu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy podczas realizacji przedmiotu umowy 

z Zamawiającym i osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewni skład stałej części zespołu redakcyjnego mający wiedzę  

w problematyce Funduszy Europejskich zgodnie z ofertą z dnia ………….... 

Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe w zespole pod warunkiem zapewnienia przez 

Wykonawcę, że osoby te posiadają kompetencje co najmniej równoważne 

kompetencjom osób wskazanych powyżej .  

6. Wynagrodzenie osoby zastępującej osobę wskazana w ust. 5 nie może spowodować 

zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

7. Wykonawca przekaże do Zamawiającego teksty po wstępnej redakcji oraz wstępnej 

korekcie (np. teksty nie mogą zawierać literówek). We wszystkich tekstach wyrażenie 

„Fundusze Europejskie” maj być pisane wielkimi literami.  

 

 

§ 3 

1. Wykonawca może powierzyć prace określone umową podwykonawcom. Wykonawca 

zobowiązuje się do wyboru podwykonawców, których doświadczenie i pozycja na rynku 

dają gwarancję prawidłowego wykonania powierzonych zadań. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierzy, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 
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3. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi 

osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ………… brutto (słownie: ………………). 

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane 

zadania w okresie obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić 

przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie obejmuje i pokrywa wszelkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech równych ratach po wykonaniu poszczególnych 

etapów przedmiotu umowy oraz podpisaniu protokołów odbioru, przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia rachunku/ faktury VAT 

wystawionego/ej na Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 

4, NIP: 813-33-15-014. 

6. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, dokona 

Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego poprzez podpisanie 

protokołu odbioru, bądź oświadczy na piśmie, iż odbioru odmawia,  

z podaniem przyczyny. 

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

8. W razie zwłoki w zapłacie wymaganej należności Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe. Odsetek za opóźnienie niezawinione nie nalicza się. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane będzie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

§ 5 

 

Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą  

w sprawie realizacji postanowień umowy są: 

a) ………………………………… 

b) ………………………………… 

      Po stronie Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym  

  w sprawie realizacji postanowień umowy są: 

a) …………………………… 

b) …………………………… 

 

§ 6 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:  

1) za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 
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2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

3) za zwłokę nie leżącą po stronie Zamawiającego, w wykonaniu zadania –  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia wykraczający poza harmonogram, stanowiący załącznik do niniejszej 

umowy. 

4) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w  § 6 ust. 2 – w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za dane zadanie, za każdy dzień opóźnienia wykraczający 

poza termin określony w § 2. 

5) za nieprawidłowe wykonanie zamówienia polegające na braku wszystkich 

przewidzianych w ofercie zadań w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 9 ust. 1. 

2. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kary umownej. 

3. Należne Zamawiającemu kary umowne Wykonawca wpłacał będzie na rachunek 

bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 

wskazany w pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach w niej 

opisanych, jak również w przypadku dalszego nienależytego wykonywania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń 

Zamawiającego co do sposobu realizacji umowy. 

4. Odstąpienie od umowy określone w ust. 3 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o przyczynie odstąpienia i może być dokonane w trybie natychmiastowym. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji związanych z niniejszą umową bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 10 

 

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. 

4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego w Rzeszowie.  

 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 
 

Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 

 

 


