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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

UMOWA Nr  ....................... 

 
zawarta w dniu ....................2018 r. pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce, przy ul. Wiejskiej 7,  zarejestrowanym  

 w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku  pod nr KRS 0000025900  NIP 839-10-36-755, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa  Zarządu  -  Grzegorza Nosewicza  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

 

a ................................................................................ z siedzibą w .................................., zarejestrowanym  

w ……………………………….. pod nr …………………………… NIP .................................... reprezentowanym przez:  

……………………………     -  …………………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na przeprowadzenie 11 dwumiesięcznych kampanii informacyjno-edukacyjnych w okresie od 1 

kwietnia 2018  do 31 grudnia 2019 roku, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia o następującej 

treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia  jest zrealizowanie  11 dwumiesięcznych kampanii informacyjno-edukacyjnych                  

w okresie od 1 kwietnia 2018  do 31 grudnia 2019 roku  dla Mieszkańców Gminy Miasto Ustka oraz uczniów 

usteckich szkół z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnym. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera  zaproszenie do złożenia oferty – Zapytanie ofertowe 

stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

3.  Na realizację kampanii informacyjno – edukacyjnej objętej przedmiotem zamówienia składają się następujące 

elementy:  

     1) kampanie promujące sens hierarchii postępowania z odpadami (w tym: mniej konsumpcyjny styl życia), 

     2) kampanie w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, w podziale na odpady komunalne, odpady 

niebezpieczne i odpady pozostałe oraz inne zagadnienia związane z tematyką odpadów.  

     3) wyprodukowanie materiałów  informacyjno – promocyjnych obejmujących : 

 a) druk oraz kolportaż wśród właścicieli nieruchomości 3 500 ulotek edukacyjnych (minimalny format A4 

łamanych do DL kreda 180g.) o tematyce wskazanej przez Zamawiającego z częstotliwością 1 raz na 2 

miesiące, tj. do 10 kwietnia 2018roku, 10 czerwca 2018 roku, 10 sierpnia 2018 roku, 10 października 2018 

roku, 10 grudnia 2018 roku, 10lutego 2019 roku, 10 kwietnia 2019 roku, 10 czerwca 2019 roku, 10 sierpnia 
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2019 roku, 10 października 2019 roku, 10 grudnia 2019 roku – łącznie 11x 3500 szt. , 

b) druk oraz rozwieszenie na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasto Ustka 12 plakatów 

(minimalny format A1) o tematyce wskazanej przez Zamawiającego z częstotliwością 1 raz na 2 miesiące, 

tj. do 10 kwietnia 2018 roku, 10 czerwca 2018 roku, 10 sierpnia 2018 roku, 10 października 2018 roku, 

10grudnia 2018 roku, 10 lutego 2019 roku, 10 kwietnia 2019 roku, 10 czerwca 2019 roku, 10 sierpnia 

2019roku, 10 października 2019 roku, 10 grudnia 2019 roku - łącznie 11 x 12 szt. 

4) Zorganizowanie  4 zajęć  o tematyce wskazanej przez Zamawiającego  w 3 przedszkolach miejskich                          

w terminach wskazanych przez Zamawiającego – łącznie 12 zajęć . W ramach zajęć Wykonawca 

przeprowadzi konkursy dla uczestników. 

5) Zorganizowanie   4 zajęć  o tematyce wskazanej przez Zamawiającego w 2 szkołach podstawowych (dla 

min. dla min. 60 uczniów, obowiązkowa lista obecności) w m. Ustka w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego – łącznie 8 zajęć. W ramach zajęć Wykonawca przeprowadzi konkursy dla uczestników. 

6) Zorganizowanie 2 spektakli teatralnych dla najmłodszych o tematyce ekologicznej wystawionych  w trakcie 

festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. Spektakle winny być wystawione praz profesjonalne teatry 

mające w swoim portfolio co najmniej 2 spektakle autorskie dla najmłodszych. 

7) Opracowanie oraz zorganizowanie 2 miejskich gier terenowych o tematyce ekologicznej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz promocja gier w mediach społecznościowych. 

 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przygotowania i przesłania do akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

wstępnej koncepcji projektu  ulotek edukacyjnych i plakatów ,Ostateczny projekt ulotek edukacyjnych i 

plakatów  należy przesłać do akceptacji 14 dni przed planowanym kolportażem.  Wykonawca bez 

uzgodnienia z zamawiającym projektu ulotki nie może dokonywać druku ulotek  

2) przygotowania i przesłania do akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

wstępnej koncepcji projektu  scenariusza i zagadnień do przeprowadzenia zajęć w przedszkolach oraz w 

szkołach, Ostateczny projekt scenariusza należy przesłać do akceptacji 14 dni przed planowanym terminem 

realizacji  Wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym scenariusza nie może realizować dalszych czynności 

zamówienia,  

 

3) przygotowania i przesłania do akceptacji Zamawiającego scenariusza spektakli teatralnych dla najmłodszych 

o tematyce ekologicznej w terminie do dnia  15 maja 2018r., kolejny spektakl w terminie do 15 maja 2019 

roku , Wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym scenariusza nie może realizować dalszych czynności 

zamówienia,  

 

4) przygotowania i przesłania do akceptacji Zamawiającego projektu i scenariusza gier terenowych miejskich , 

z tym ze dane dotyczące 1 gry należy dostarczyć w terminie do dnia  15 maja 2018 roku, kolejną grę w 

terminie do 15 maja 2019 roku, Wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym scenariusza nie może 

realizować dalszych czynności zamówienia,  

 

5) przedłożenia Zamawiającemu  pisemnych raportów po zakończeniu każdej z kampanii  z poszczególnych 

działań prowadzonych w tym czasie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

realizowana była kampania z uwzględnieniem mi.in. miejsca prowadzenia zajęć wraz z listą obecności, 

dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć oraz spektakli, dokumentacje fotograficzną z miejsca 

umieszczenia plakatów . 

6) dostarczenia w ciągu 10 dni od zakończenia kampanii ( tj. do dnia 21 grudnia 2019roku) raportu końcowego 

z realizacji zadań, zawierającego zbiorcze dane zawarte w raportach dwu - miesięcznych  oraz 

dokumentację zdjęciową potwierdzającą wykonanie obowiązków wynikających z umowy. 

7) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
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Ewentualne koszty pracy grafików oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy  

do 31 grudnia 2019 roku. 

§ 3. 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Zabawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy, cenę 

łączną w wysokości :    

netto: …………………………………….. zł + VAT ….. % tj. ………………………. zł 

brutto: ……………………………………. zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie przedmiotu umowy 

oddzielnie za każdy cykl dwu- miesięczny  realizacji umowy. 

3. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu będą sporządzone                           

i przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej) 

dwumiesięczne raporty. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, bez których  wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym podatek VAT. 

5. Faktury częściowe za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na  Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7, NIP 839-10-36-755.  

6. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze                

w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

7. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego 

faktury korygującej. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości zamówienia z przyczyn ekonomicznych ,których 

nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy lub części zamówienia bez podania przyczyny  rezygnacji  

z danego zadania zamówienia . 

 

§ 4. 

1. Z chwilą zakończenia realizacji kampanii, tj. w dniu dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego o 

którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 6, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne do wszelkich materiałów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, 

zwanych też dalej „materiałami”. Przeniesienie w/w praw uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w 

czasie i przestrzeni, ani co do liczby egzemplarzy, korzystania i rozporządzania w/w materiałami w całości lub 

w częściach na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie – dowolną techniką i na dowolnym nośniku, wprowadzenie do 

pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2) wystawianie, wyświetlanie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji;  

3) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej Zamawiającego; 
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4) wykorzystanie materiałów w całości lub ich fragmentów do celów informacyjnych lub promocyjnych 

Zamawiającego; 

5) prawo obrotu w kraju ; 

6) wykorzystanie na stronach internetowych; 

7) wprowadzenie do Internetu przy użyciu technik przekazu danych, wykorzystując sieci telekomunikacyjne, 

informatyczne i bezprzewodowe. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonanie praw zależnych do materiałów, o których mowa w ust. 1.     

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Zamawiającego ww. materiałów w całości lub w 

częściach oraz ich łączenie z innymi utworami, jak również dokonywanie zmian i opracowanie m.in. poprzez: 

dodanie różnych elementów, uaktualnienie i modyfikację oraz tłumaczenie na inne języki. 

4. Prawa nabyte na podstawie niniejszej umowy Zamawiający może przenieść na osoby trzecie lub upoważnić 

je do ich wykonywania. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, 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 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, z wyłączeniem 

odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy 

zgodnie z § 2 ust. 3. 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na 

swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu 

oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich, zaś w przypadku podniesienia w/w roszczeń 

przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy 

po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z 

należnymi kosztami. 

7. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu materiałów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

egzemplarzy (nośników materialnych), na których te materiały utrwalono.  

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i właściwego 

reprezentowania interesów Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, mogące powstać w związku z 

realizacją niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich oraz praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Zamawiającemu, z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których 

mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

uzasadnionych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tego tytułu. 

5. W przypadku zgłoszenia roszczeń, z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić 

do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Zamawiającego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie 

zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami. 

6. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w kwestiach realizacji niniejszej Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………,  tel.: …………………; e-mail: ……………………………… . 
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2) ze strony Wykonawcy: …………………………………,  tel.: ………………..……; e-mail: ……………………………… . 

7.W sprawach dotyczących bieżącej realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, e-

maila i w sposób pisemny. 

 § 6 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, jednak nie 

później niż do dnia 10 grudnia  2019 r.  W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w całości lub części, z  

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w 

terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 

2019 r. albo prawo do wypowiedzenia umowy (ze skutkiem natychmiastowym) po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich 

roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie 

poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne  

1. W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, bądź 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10  % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy niewykonany lub nienależycie 

wykonany obowiązek wyszczególniony w § 1 ust 3 pkt 1-7); 

2) każdorazowo 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w 

realizacji któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 1-7).   

4. Kary określone w ust. 3 podlegają sumowaniu do wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
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ust. 1.   

5. Wykonawca  zapłaci   kary umowne wynikające  z niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej, wystawionej przez drugą stronę umowy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Strony zobowiązanej do zapłaty kary. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wysokości 

poniesionej szkody. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Rozwiązanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 

powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny  właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

                WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 


