Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr .... /…/
zawarta w dniu .............................. 2016 r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym - Światowe Igrzyska Sportowe 2017
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 13,
50-101 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504742, kapitał zakładowy w wysokości
18.877.000,00 złotych, NIP 897-17-96-827, reprezentowaną przez:
1) Marcina Przychodnego – Prezesa Zarządu,
2) Wojciecha Rejowskiego – Prokurenta
zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………….. z siedzibą …………………………………………….., NIP: …………………………………
REGON…………………………………………, reprezentowana przez :
1. ……………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej łącznie Stronami lub odrębnie Stroną,
W wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego o znaku ZP/PN/21/2016
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo Zamówień Publicznych.
§1
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kampanii usług reklamowych, polegających na
rozwieszeniu siatek wieloformatowych, w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach: pl.
Grunwaldzki; pl. Dominikański, pl. Legionów, we Wrocławiu, w tym wynajem powierzchni,
wyprodukowanie, umieszczenie reklamy na nośnikach, serwisowanie, ubezpieczenie a po jej
ekspozycji usunięcie.
§2
1. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach
we Wrocławiu ma na celu promocję marki The World Games 2017 oraz miasta Wrocławia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
2.1. dostarczenia potwierdzenia rezerwacji lokalizacji ekspozycji siatek reklamowych do 7
dni po podpisaniu umowy,
2.2 dostarczenia w dniu montażu potwierdzenia ubezpieczenia OC nośników
2.2 dostarczenia specyfikacji technicznej dla grafika do 7 dni po podpisaniu umowy,
2.3 kontroli stanu siatek do dwóch razy w każdym miesiącu, w trakcie trwania ekspozycji,
2.3. w razie zniszczeń siatek jest zobowiązany do ich naprawy w ciągu 48 godzin.
3. Kampania outdoorowa zostanie zrealizowana w następujących etapach:
3.1 wydruk siatek nastąpi do 3 dni przed terminem ekspozycji,
3.2 ekspozycja siatek będzie trwała od 01.06.2017- 31.07.2017,

3.4 do 7 dni po zawieszeniu siatek Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej z realizacji,
3.5 Wykonawca jest zobowiązany do 3 dni po usunięciu ekspozycji do dostarczenia
dokumentacji z realizacji przedmiotu umowy wraz z raportem wraz z dokumentacją
zdjęciową, na podstawie której zostanie podpisany z Wykonawcą protokół odbiorczy
usługi uprawniający go do wystawienia fvry vat,
3.6 usunięcie i utylizacja po ekspozycji umieszczonych reklam, z powierzchni wymienionych
w § 1, nastąpi w terminie do dnia 02.08.2017.
§3
1.
2.

Zamawiający oświadcza, iż nadzór merytoryczny nad realizacją umowy oraz bieżącą
współpracę pełnić będzie Pan/Pani ………………………………………………………..
Zamawiający przekaże Wykonawcy do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem ekspozycji
projekty siatek do wydruków.
§4

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do
wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
3. Wykonawca oświadcza, że prawa przeniesione na Zamawiającego na podstawie umowy nie
będą zagrażały, ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Wykonawca oświadcza, że obecnie nie istnieją, ani też nie będą istniały w przyszłości
przeszkody do dysponowania przedmiotem umowy, w tym do zawarcia umowy w treści
nadanej przez Strony.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych w ustępie powyższym, Wykonawca zrekompensuje
Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Zamawiającego od
wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
6. W ramach wykonania umowy, z chwilą realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego proporcjonalnie do poniesionych przez Zamawiającego kosztów
nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do
przedmiotu umowy, w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na
wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych, tj.:
6.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
6.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
6.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. W zakresie powstałych na podstawie dzieła dzieł zależnych, Wykonawca udziela niniejszym
nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem
wykorzystania dzieła podstawowego.
8. Zamawiający ma prawo przenieść prawa uzyskane niniejszą umową na osoby trzecie.

§5
1. Poprzez zawarcie i wykonywanie umowy Wykonawca nie nabywa żadnych praw
dotyczących Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 zwanych dalej
Igrzyskami.
2. Na podstawie umowy Wykonawca w szczególności nie nabywa prawa do identyfikowania
się w jakikolwiek sposób z Igrzyskami, ze sponsorami Igrzysk, a także z działaniami
Zamawiającego związanymi z organizacją Igrzysk, oraz zobowiązuje się do nie
podejmowania żadnych działań lub zaniechań informacyjnych, promocyjnych, reklamowych
lub podobnych, poprzez które mógłby wywołać wrażenie, że jest oficjalnym sponsorem,
partnerem, dostawcą lub jest w jakikolwiek inny sposób związany z Igrzyskami poza
zakresem wynikającym z umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie korzystania ze znaków towarowych, wzorów
przemysłowych zastrzeżonych na rzecz Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego, oraz
jakichkolwiek innych oznaczeń związanych z Igrzyskami jego sponsorami, ani jakichkolwiek
ich modyfikacji.
4. W przypadku naruszenia zapisów ust 1 – 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §6 ust. 1 i wyraża zgodę na jej potrącenie z ewentualnego przysługującego
mu wynagrodzenia.
5. Ustalenie i zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 4 nie wyłączają możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy
wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej.
§6
1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1, Strony uzgadniają wynagrodzenie w
kwocie......... zł netto (słownie: .............., 00/100 gr.) powiększone o podatek VAT 23% tj.
...........brutto (słownie: ............. zł brutto, 00/100gr).
2. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił protokół potwierdzający
należyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 3, pkt 3.5.
4. W wynagrodzeniu ryczałtowym mieści się całkowity koszt wykonania Przedmiotu umowy,
w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych w wyniku realizacji umowy .
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
6. Wykonawca doręczy fakturę do siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
9. Wykonawcy bez wezwania przysługują odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej
na podstawie kodeksu cywilnego.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy każdego jej elementów określonych w § 2 z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki - w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia brutto.

2. Za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający otrzyma karę umowną w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §6 ust.1 Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy w terminach i
na zasadach określonych niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy bez zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawcy nie przysługuje z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn
określonych w ust. 1 żadne odszkodowanie.
§9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca otrzyma jedynie
wynagrodzenie należne mu w zamian za dostarczone Zamawiającemu prace wykonane w
ramach przedmiotu umowy do dnia odstąpienia, zgodnie z komisyjnie ustalonym
protokołem zaawansowania prac, zaakceptowanym przez Zamawiającego i wyceną tych
prac, zaakceptowaną/zweryfikowaną przez Zamawiającego.
§10
1. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z
nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości
realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej
ze Stron;
b) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty
realizacji usługi;
2. Zmiany o charakterze nieistotnym mogą być dokonywane w każdym czasie i w zakresie. W
szczególności w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i
mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby
zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
3. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w
szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.
4. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od
towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego –
dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie
wykonano.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz
Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z realizacją postanowień
umowy, będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron
w terminie do 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć
wpływ na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę
będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
4. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie
wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

