SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OZNACZENIE SPRAWY: KZGW/KBS-121/2019

Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa Nr … (wzór)
na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
zawarta w dniu … 2019 roku, pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82,
00-844 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…
a
…
Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty
30 000 euro, zostaje zawarta niniejsza umowa, zwana w dalszej części „Umową”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego i 11 siedzib regionalnych zarządów
gospodarki wodnej, materiałów promocyjnych z logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie (zwanego w dalszej części również „PGW WP”) i hasłem, zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia (zwanym dalej również „OPZ”) określonym w załączniku nr 1 do Umowy,
stanowiącym jej integralną część.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu maksimum
staranności i fachowości we wszystkich czynnościach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Materiały promocyjne, o których mowa w ust. 1, muszą być oznaczone (wykonane) zgodnie
z Księgą Identyfikacji Wizualnej, która zostanie udostępniona Wykonawcy.
4. Przed przystąpieniem do wykonania materiałów promocyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu drogą mailową propozycji (projektu) każdego z rodzaju materiałów
promocyjnych (o których mowa w OPZ) w formie wizualnej każdego z zamawianych przedmiotów.
5. Warunkiem wykonania materiałów promocyjnych jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji
Zamawiającego projektów (wizualizacji) tych materiałów, o których mowa w ust. powyżej.
6. Zamawiający zaakceptuje projekty lub zgłosi do nich uwagi w terminie do 2 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu danego materiału promocyjnego. Brak akceptacji lub uwag Zamawiającego
w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu danego materiału
promocyjnego – jest równoznaczny z akceptacją Zamawiającego projektu danego materiału
promocyjnego.
7. Zamawiający będzie wywiązywać się z najwyższą starannością z przyjętych zobowiązań,
wynikających z niniejszej Umowy.

1

OZNACZENIE SPRAWY: KZGW/KBS-121/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§2
Wysokość wynagrodzenia
1. Całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy wynosi … netto
(słownie: …), powiększona o wartość podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
Całkowita wysokość wynagrodzenia brutto wynosi … zł (słownie: …).
2. Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
§3
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do … dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w dni robocze u Zamawiającego tj. w dniach od
poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§4
Sposób realizacji umowy
Wykonawca, zgodnie z postanowieniami § 3 powyżej i po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
terminu dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego dostarczy przedmiot Umowy do
siedziby Zamawiającego tj. do Krajowego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie oraz do siedzib 11 Regionalnych Zarządów
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wykaz z podziałem przedmiotu Umowy na
części, wraz z adresami i danymi osób upoważnionych do odbioru przesyłek, Zamawiający przekaże
Wykonawcy po podpisaniu umowy, drogą mailową.
Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie podpisany protokół
odbioru bez zastrzeżeń.
Zamawiający sporządzi protokół odbioru w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania dostawy.
W przypadku stwierdzenia, że wykonanie przedmiotu umowy posiada wady lub braki, Zamawiający
wyznacza 7 dni roboczych do ich usunięcia. W takim przypadku osoba wskazana w ust. 7 podpisuje
protokół zawierający zastrzeżenia Zamawiającego.
W sytuacji wskazanej w ust. 5 za datę odbioru uważa się datę odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń, po usunięciu wad lub uzupełnieniu braków.

§5
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, w tym w szczególności
do przesłania wykonawcy Księgi Identyfikacji Wizualnej, dokonania odbiór i podpisania protokołu
odbioru przedmiotu Umowy, zgłaszania wad lub braków dostawy, zgłaszania wad w okresie
gwarancji, ze Strony Zamawiającego są:
1) …
2) …
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności do
podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy, przyjmowania zgłoszeń wad w okresie
gwarancji, ze Strony Wykonawcy są:
1) …
2) …
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3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej następuje poprzez pisemne
poinformowanie drugiej strony Umowy.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§6
Warunki płatności
Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do przyjęcia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Warunki gwarancji
Na dostarczony przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
Okres obowiązywania gwarancji na dostarczony przedmiot umowy rozpoczyna swój bieg w dniu
jego odbioru, stwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu Umowy, Wykonawca w terminie
do 7 dni od dnia zgłoszenia zobowiązuje się do wymiany na nowy przedmiotu umowy lub do
wystawienia faktury korygującej na uwzględnioną reklamacyjnie część towaru.
Wymieniony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego
na adres wskazany w § 4 ust 1 umowy.
W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków związanych z wymianą wadliwego
przedmiotu umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zakupu nowych materiałów
promocyjnych w kwocie odpowiadającej cenom jednostkowym z oferty Wykonawcy.
§8
Kary umowne
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
W przypadku opóźnienia w wykonania obowiązku określonego w § 7 ust. 2 Umowy Zamawiający
ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych
obowiązków wynikających z Umowy.
Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na
zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Wykonawca oświadcza również, że wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia
od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
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§9
Odstąpienie od Umowy
Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach gdy:
a) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn, mimo
uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu na realizację
Umowy, który został wyznaczony przez Zamawiającego,
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu
Umowy i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego
do prawidłowego wykonania Umowy;
c) w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego samego
tytułu.
W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Zamawiający będzie miał
prawo do żądania wobec Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało Zamawiającemu
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od Umowy.

§ 10
Zmiany w Umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu stron, postanowień Umowy
w przypadkach określonych poniżej:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Umowy;
2) zaprzestania produkcji asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie na etapie
realizacji Umowy – Zamawiający dopuszcza zmianę na asortyment o parametrach technicznych
i funkcjonalnych co najmniej takich, jak wskazane w ofercie bez zwiększenia ceny określonej
w Umowie;
3) zmian korzystnych dla Zamawiającego bez zwiększenia ceny określonej w Umowie.
2. Wszystkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

1.
2.

3.
4.

§ 11
Tajemnica
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez
niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym informacji o Zamawiającym.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;
2) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z obowiązku
zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Wszystkie dokumenty, ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były sporządzane, przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy pozostają własnością
Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek zwrócić je
Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
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5. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako
informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających
dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.
7. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność uzyskania
przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego,
pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające
z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji
obowiązujących u Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji.
§ 12
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu Umowy podwykonawcom, po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne działania lub zaniechania.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swego adresu lub
siedziby.
W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca wyraża zgodę na
wysyłanie wszelkich pism na adres ostatnio przez Wykonawcę podany, ze skutkiem doręczenia.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd
cywilny dla siedziby Zamawiającego.
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą
wyższą.
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia,
uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego wykonania
Umowy.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Wzór protokołu odbioru.
ZAMAWIAJĄCY
……………………………………….

WYKONAWCA
......................................................
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Załącznik nr 3
Do umowy nr …
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
z logo PGW WP i hasłem

Warszawa, dn. … r.
Protokół odbioru z realizacji zamówienia
Zgodnie z Umową z dnia … o nr …
Wykonawca dostarczył do siedzib Zamawiającego przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – Opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym jej
integralną część.
Zamawiający stwierdza, że:
− przedmiot umowy, o którym mowa w Umowie w § 1 ust. 1 zostały wykonane zgodnie z Umową
− przedmiot umowy, o którym mowa w Umowie w § 1 ust. 1 nie zostały wykonane zgodnie z
Umową
Zamawiający:
− odbiera przedmiot umowy, o którym mowa w Umowie w § 1 ust. 1
− nie odbiera przedmiotu umowy, o którym mowa w Umowie w § 1 ust. 1
a) bez zastrzeżeń;
b) z zastrzeżeniami:
…………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:

……………………………
ZAMAWIAJĄCY

niepotrzebne

………..………………………
WYKONAWCA

skreślić
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