Projekt umowy
UMOWA nr XX/2021
zawarta w Szczecinie w dniu XX.XX.2021 r.
pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin (NIP 851-00-10-504),
reprezentowanym przez:
Emilię Niemyt – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym/WFOŚiGW w Szczecinie
a
NAZWA FIRMY z siedzibą ADRES, wpisanym do NAZWA REJESTRU KRS LUB INNEGO pod numerem
NUMER WPISU, prowadzonego przez PROWADZĄCY REJESTR, o kapitale zakładowym w wysokości
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, numer identyfikacji podatkowej (NIP) – XXXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXXX.
reprezentowanym przez:
Imię i nazwisko – Właściciela/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości
mniejszej niż 130 000 zł netto – wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
wprowadzonym Zarządzeniem nr 6/2021 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 05.02.2021 r.
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie wydruku oraz ekspozycji materiałów
promocyjnych na billboardach w ilości 24 emisji o czasie ekspozycji 1 miesiąc każda, które będą
się mieściły w Szczecinie oraz w miejscowościach nadmorskich na terenie województwa
zachodniopomorskiego, w lokalizacjach wskazanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w
postępowaniu, stanowiącej integralny załącznik do niniejszej umowy, w celu realizacji przez
WFOŚiGW w Szczecinie kampanii reklamowej dotyczącej problemu śmiecenia na plaży.
2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcie do dnia 31.08.2021 r.
3. Zamawiający dopuszcza następujące terminy ekspozycji dla poszczególnych emisji materiałów
promocyjnych na billboardach:
a) od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.;
b) od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.;
c) lub ciągła emisja w danej lokalizacji przez łączny okres, o którym mowa w lit. a i b powyżej,
w ilości wskazanej w ust. 1 powyżej.
4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty billboardów:
a) 12 m2 (504 x 238 cm);
b) 18 m2 (600 x 300 cm).
5. Wykonawca oświadcza, że udostępnia Zamawiającemu miejsca reklamowe będące własnością
Wykonawcy, z przeznaczeniem na umiejscowienie materiałów promocyjnych o całkowitej
powierzchni 12 m2 lub 18 m2. Szczegółowy wykaz powierzchni reklamowych stanowiących
przedmiot niniejszej umowy został zawarty w ofercie złożonej w postępowaniu, stanowiącej
integralny załącznik do niniejszej umowy.
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§ 2.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania druku, wydruku, montażu i ekspozycji reklamy
na nośnikach reklamowych we wskazanych w ofercie lokalizacjach, a także do przekazania
Zamawiającemu raportu z wykonania zadania.
2. Wykonawca najpóźniej do dnia 01.07.2021 r. lub 01.08.2021 r. – zależnie od parametrów
emisji wskazanych w ofercie - umieści materiały promocyjne, po ich uprzednim wykonaniu na
swój koszt i ryzyko w sposób zapewniający zgodność z projektem, o którym mowa w § 3 ust.
1, w udostępnionych powierzchniach reklamowych w sposób gwarantujący trwałość
umiejscowienia w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. i/lub od dnia 01.08.2021
r. do dnia 31.08.2021 r. oraz będzie utrzymywał materiały promocyjne w udostępnionej
powierzchni reklamowej w tym okresie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich przewidzianych
prawem zezwoleń niezbędnych do umiejscowienia materiałów promocyjnych
w udostępnionych powierzchniach reklamowych, załatwienia wszelkich formalności
urzędowych związanych z legalnym umiejscowieniem materiałów promocyjnych
w udostępnianych powierzchniach reklamowych oraz umiejscowienia i utrzymywania
materiałów promocyjnych w udostępnionych powierzchniach reklamowych zgodnie
z wymogami technicznymi. Ryzyko nałożenia kar za umiejscowienie i utrzymywanie
materiałów promocyjnych w udostępnionych powierzchniach reklamowych bez zezwolenia
oraz niezgodnie z wymogami technicznymi ponosi w całości Wykonawca, który zobowiązuje
się do zwrotu wszelkich nałożonych na Zamawiającego z tego tytułu kar i opłat, przy czym
zwrot nałożonych kar i opłat nastąpi w kwocie nominalnej nałożonej kary lub opłaty.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania materiałów promocyjnych umiejscowionych
w udostępnionych powierzchniach reklamowych w należytym stanie estetycznym.
5. W przypadku uszkodzenia którejkolwiek powierzchni reklamowej Wykonawca udostępni
Zamawiającemu inną powierzchnię reklamową.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia materiałów promocyjnych
umieszczonych w udostępnionych powierzchniach reklamowych powstałe z przyczyn
zawinionych przez jego pracowników i osoby, którym powierza wykonanie określonych
czynności.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiałów promocyjnych
umieszczonych w udostępnionych powierzchniach reklamowych powstałe z przyczyn
niezawinionych przez jego pracowników i osoby, którym powierza wykonanie określonych
czynności.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiałów promocyjnych
umiejscowionych w udostępnionych powierzchniach reklamowych spowodowane przez osoby
trzecie oraz powstałe wskutek siły wyższej.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku
ewentualnych szkód wyrządzonych podczas wykonywania prac, jak również z tytułu
ewentualnych kar administracyjnych, grzywien i innych podobnych świadczeń. Gdy tylko
Zamawiający obciążony zostanie tego rodzaju kosztami, Wykonawca zobowiązany będzie
zwolnić Zamawiającego ze zobowiązania lub pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń i sprzętu
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
11. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zdemontowania
materiałów promocyjnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia
obowiązywania umowy oraz do ich utylizacji na swój koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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12. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy gotowego projektu reklamy
dostosowanego do wydruku w formatach wskazanych § 1 pkt. 3. drogą elektroniczną
niezwłocznie po zawarciu umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów
promocyjnych i z tego tytułu ponosi wyłączną odpowiedzialność.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby realizacja umowy przebiegała
w sposób należyty i nieuciążliwy dla każdej ze stron.
§ 4.
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości XX,XX zł, słownie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług VAT według stawki
23%.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne z ofertą Wykonawcy, która
została wybrana przez Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w formie split- payment, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
5. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu emisji materiałów
reklamowych i zostanie przekazana Zamawiającemu razem z raportem z wykonanego zadania.
6. Raport, o którym mowa w ust. 5 będzie zawierać w szczególności: listę lokalizacji, w których
reklama była eksponowana; raport zdjęciowy potwierdzający ekspozycję reklam z datą
i godziną montażu każdej reklamy, a także szacowaną liczbę odbiorców reklamy w każdej
lokalizacji.
7. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie bez zastrzeżeń odbioru
przedmiotu zamówienia stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że w celu dokonania płatności z tytułu wykonania
potwierdzonego fakturą VAT przedmiotu umowy Wykonawca będzie posługiwał się wyłącznie
rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, jeżeli jest zobowiązany do
posługiwania się tym rachunkiem zgodnie z przepisami w związku z przedmiotem i wartością
zamówienia. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie
wymieniony we wskazanym powyżej rejestrze, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości 10% wartości dokonanej
płatności. Niezależnie od kary umownej, o której mowa powyżej Wykonawca zobowiązany
będzie dodatkowo do naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł, w tym w szczególności
wszelkich ewentualnych skutków podatkowych (finansowych) związanych z płatnością na
niewłaściwy rachunek bankowy, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują skutki
podatkowe związane z przedmiotem i wartością zamówienia.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru prac istnienia wad w przedmiocie umowy
podpisany zostanie przez strony protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin ich
usunięcia nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o
którym mowa w ust. 7 powyżej nastąpi po usunięciu wszystkich wad. Wykonawca usunie wady
na własny koszt i ryzyko bez względu na związane z tym koszty.
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11. Nie usunięcie wad w terminie wskazanym w ust. 10 powyżej uprawnia Zamawiającego do
zlecenia innemu podmiotowi wykonania prac, których celem będzie usunięcie stwierdzonych
wad. Kosztami tego faktu obciążony zostanie Wykonawca. Zlecenie wykonania prac innemu
podmiotowi, celem usunięcia wad, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczanych
kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy.
12. Osobą upoważnioną do odbioru wykonanych prac ze strony Zamawiającego jest Konrad
Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji.
§ 5.
1. W wypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust 2 Umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości
odpowiadającej 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Za niewykonanie w terminie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną
wynoszącą 2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, liczoną
za każdy dzień opóźnienia.
3. Wykonawca nie może się zwolnić z wykonania prac bądź dokonania usunięcia wad poprzez
zapłatę kar umownych.
4. Niezależnie od powyższej kary umownej, w przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
5. Strony ustalają, że ewentualne kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Umowa zostaje rozwiązana z upływem okresu, na który została zawarta.
7. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może mieć miejsce w następujących
sytuacjach:
a) nieudostępnienia przez Wykonawcę powierzchni reklamowej;
b) nieumiejscowienia przez Wykonawcę materiałów promocyjnych w udostępnionych
powierzchniach reklamowych w sposób zgodny z umową,
c) nieutrzymywania materiałów promocyjnych w udostępnionych powierzchniach reklamowych
w sposób zgodny z umową,
d) odmowy przez Wykonawcę poprawek lub renowacji materiałów promocyjnych
umiejscowionych na powierzchniach reklamowych.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, Zamawiający może wypowiedzieć przedmiotową
umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego
odszkodowań, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego dochodzenia naliczonych kar
umownych. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian
danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie
miał dostęp w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
Zamawiający wyznacza następujące osoby:
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a) Konrad Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji, tel. 91 48 55 142,
konrad.czarnecki@wfos.szczecin.pl
3. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
Wykonawca wyznacza następujące osoby:
b) Imię i nazwisko – stanowisko, numer telefonu, adres e-mail
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem lub wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
1.
1)
2)
3)

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 10.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel.:
91 486 15 56, e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl.
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@wfos.szczecin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i spraw związanych m.in.
z:
- oceną wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zawieraniem i realizacją umów dofinansowanych zadań,
- realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego
i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej:
RODO) (Dz. Urz. UE L 119) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Przetwarzanie ma miejsce gdy:
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
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5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do
przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane będą
również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze
systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
6. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW
w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
8. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Przetwarzane przez Fundusz dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
10. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem
właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

