Umowa nr ...............

W dniu: .............w Uniejowie pomiędzy:
Gmina Uniejów
z siedzibą: ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
99 – 210 Uniejów,
NIP: 828–135–67–37, REGON: 311019579,
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Józefa Kaczmarka –Burmistrza
Przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak
a
.......................z siedzibą:
NIP:............. , REGON:.................
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
........................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o
którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), pod nazwą: „Organizacja i
przeprowadzenie festiwalu ekologicznego - kampanii telewizyjnej - eventu o tematyce
ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz promującej walory łódzkiego jako miejsca
przyjaznego przedsiębiorcom” w ramach projektu pn. Zwiększenie międzynarodowej
rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest szczegółowe określenie warunków współpracy w
zakresie organizacji i przeprowadzenia festiwalu ekologicznego- kampanii
telewizyjnej eventu o tematyce ekologicznej, uzdrowiskowej, klimatycznej oraz
promującej walory łódzkiego jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom” w
ramach projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej
regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi” zgodnie z koncepcją stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wydarzenia w
ramach projektu "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu
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Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej
regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi "
3. Festiwal odbędzie się w terminie 21-22.08.2021 r.
4. Niniejsza umowa zostaje zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z
treści specyfikacji warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego oraz
danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
§2.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Okres realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 22 sierpnia
2021 r.
Termin organizacji festiwalu ekologicznego: 21- 22.08.2021 r.

§3.
ZASADY WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ
1. Przedstawiciele oraz sposób komunikacji:
a. Strony ustanawiają przedstawicieli
wynikających z niniejszej umowy:

na

potrzeby

koordynacji

działań

i. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie wszelkich czynności i
uzgodnień ze strony Zamawiającego są ...........................
ii. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie wszelkich czynności i
uzgodnień ze strony Wykonawcy są............................
b. Podstawową formą kontaktów między Zamawiającym i Wykonawcą będzie
forma pisemna – faks, e-mail lub sms na następujące dane kontaktowe:
i. Po stronie Zamawiającego: .........................
c. Po stronie Wykonawcy: ...........................
Dodatkowo w sytuacji wystąpienia takiej konieczności możliwe będzie
prowadzenie uzgodnień telefonicznie. Uzgodnienia poczynione telefonicznie
należy w pierwszym możliwym terminie potwierdzić, w sposób typowy:
i. Po stronie Zamawiającego: ..........................
ii. Po stronie Wykonawcy:................................
d. Zmiana osób upoważnionych, nr telefonu i/lub adresu e-mail na który mają
być przekazywane wiążące informacje nie jest zmianą niniejszej umowy,
jednakże dla swej skuteczności wymaga pisemnego poinformowania
drugiej strony.
e. W przypadku nieprzekazania zmiany wynikających z ppkt. d. informacje
przekazane w sposób dotychczasowy uważa się za przekazane właściwie i
wiążące dla drugiej strony.
2. Organizacja festiwalu :
a. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować festiwal zgodnie z koncepcją
stanowiącą załącznik do Umowy.
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b. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiający w całym
okresie trwania misji.
c. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w zakresie OC
organizowanego przez siebie festiwalu Po stronie wykonawcy jest również
zapewnienie ubezpieczenia zarówno swoich pracowników jak i wszystkich
osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy.
d. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich ewentualnych
pozwoleń, uzgodnień etc. od zewnętrznych jednostek na organizację
festiwalu ekologicznego itp. w zakresie wynikającym ze złożonej koncepcji
jak również do poniesienia wszelkich ewentualnych kosztów związanych z
uzyskaniem takich zezwoleń.
3. Reklamacje:
a. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nie
zrealizowania elementów wskazanych w koncepcji stanowiącej załącznik
do niniejszej umowy lub niezapewnienie minimalnych standardów
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
b. Ewentualne reklamacje
Wykonawcy.

mogą

zostać

potrącone

z

wynagrodzenia

§4.
1. Wynagrodzenie, za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1
niniejszej umowy, nie przekroczy kwoty netto ..........., plus VAT ……% w kwocie
...............co daje łączną wartość ...................................
2. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy w
terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca
umieści na fakturze numer niniejszej umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego
protokół podsumowania obejmujący wszystkie elementy koncepcji do
zrealizowania których wykonawca był zobowiązany.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia wykonawcy nieprawidłowo
wystawionej faktury oraz przesunięcia terminu płatności do czasu otrzymania
właściwej faktury.
5. Za dzień zapłaty
Zamawiającego.

strony

uznają

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania cesji zobowiązań wynikających
z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie

§ 5.
PODWYKONASTWO
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1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy
pisemnej zawrzeć umowę o podwykonawstwo dostaw lub usług.
2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie
podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty
wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma
zawartej umowy, świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o
podwykonawstwo będzie
traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie
specyfikacji istotnych warunkach zamówienia lub umowy z Wykonawcą.
3. Umowa o podwykonawstwo usług lub dostaw występuje wyłącznie w przepisach
dotyczących zlecania podwykonawstwa dostaw lub usług niezbędnych do
wykonania udzielonego zamówienia publicznego, którego przedmiotem są dostawy
lub usługi w rozumieniu art. 7 pkt. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający wymaga aby umowa o podwykonawstwo w szczególności:
a) spełniała wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz
w umowie z Wykonawcą
b) przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.
c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo
nie może przekroczyć określonej w niniejszej umowie wartości
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oraz terminowość dostaw
lub usług wykonywanych przez podwykonawców.
6. Wykonawca zamierza/nie zamierza* powierzyć żadnej część dostaw lub usług
podwykonawcom, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie z dnia .........W
przypadku gdyby konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś
elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o
podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma prawo odmówić
udzielenia takiej zgody.
7. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z umową z Podwykonawcą
Wykonawca składa oświadczenia, w których on i Podwykonawca zobowiązują się
wobec Zamawiającego, iż nie później niż w terminie 7 dni od dnia powstania
zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie
Zamawiającego.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę usług obejmujących przedmiot
zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę
za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób aby
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy
przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

§6.
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POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy użyciu
zapewnionego przez siebie potencjału, kadry osobowej, materiałów oraz innych
elementów wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkich
innych składowych koncepcji stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego towary i usługi,
posiadają wymagane pozwolenia, atesty, prawa własności, patenty i inne
dokumenty
dopuszczające je do wykorzystania zgodnie z przepisami
obowiązującymi dla obszaru lokalizacji uzdrowiska Uniejów.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy na terenie czynnego
uzdrowiska Uniejów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
§7.
KARY UMOWNE
Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są
zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1,
b. za niewłaściwe wykonanie wydarzenia - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,
c. w przypadku niezachowania terminu o którym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4
ust. 1
2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do ich
potrącenia z bieżących należności Wykonawcy – wystawionej faktury.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
5. Strony
zastrzegają
sobie
możliwość
dochodzenia
odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od
daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej należności
Wykonawcy.

§8.
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
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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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy, tj. do dnia odstąpienia od Umowy.
2. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za porozumieniem Stron.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy w
przypadku nieprzystąpienia lub zaprzestania przez Wykonawcę realizacji umowy
4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 zastosowanie mają zapisy § 7 ust. 1

§9.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy,
terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na
skutek działania siły wyższej lub zakazów wprowadzonych w związku z
trwającą pandemią;
b. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania realizacji części wydarzenia,
powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą równoważność zaniechanych elementów;
c. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych
spowodowanych działaniem osób trzecich,

realizacji

Kontraktu,

d. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza
zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie
dodatkowe lub uzupełniające,
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian do niniejszej umowy,
spowodowanych okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez strony:
a. Zmiany terminu w przypadku niemożności zrealizowania festiwalu, w
zaplanowanym terminie ;
b. zmiany pierwotnie oferowanego elementu koncepcji programowej pod
warunkiem zaoferowania elementów równoważnych, nie gorszych od
dotychczas oferowanych elementów przy jednoczesnym zachowaniu
dotychczasowej lub niższej ceny;
c. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w
przypadku braku możliwości zrealizowania oferowanego elementu
koncepcji programowej w terminie zaplanowanego wydarzenia. W
przypadku takim Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
potwierdzenia stosownym dokumentem zaistnienia takiej sytuacji oraz do
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przedstawienia Zamawiającemu zamiennej koncepcji programowej lub
czasowej o parametrach nie gorszych niż zawarte w ofercie w cenie
zaoferowanej za przedmiot umowy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana umowy w tym
zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego
propozycji zamiennika.
d. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o
których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie
wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na
wynik postępowania.
4. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan,
eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a
także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im
zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę
powołującą się na nią.
5. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał
Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący
podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w
postępowaniu.
6. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2
lit. b ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub
przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub
odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.

§ 10
Klauzula poufności
1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do
wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły
lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na
jego rzecz.
3. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów
wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.
Dz.U.2014.1182 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
Nr 100,poz. 1024).
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§11
Prawo autorskie i prawa zależne
1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa
zależne do wszelkich opracowań powstałych w wyniku realizacji przedmiotu
zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy wszelkich sporządzonych opracowań
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach
eksploatacji:
a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: zdjęcia, nagrania, prezentacje
przygotowane na konferencje, inne dokumenty powstałe przy realizacji
przedmiotu umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań
Zamawiającego,
 utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
 zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
 wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
 nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 nadawanie za pośrednictwem satelity,
 reemisja,
 wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
 wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i
reklamy,
 wprowadzanie zmian, skrótów,
 sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
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 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
 Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na
podmiot trzeci
 rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach,
na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub
Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach
internetowych;
 możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za
pomocą dowolnej techniki;
 użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;
 prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji;
 wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie
 przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
 wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego;
 wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w
wynagrodzeniu ryczałtowym.

§12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa
na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do
zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i
skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki
sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 1129)
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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