Załącznik nr 3 do siwz ZP 15/2014/CSW

UMOWA

Zawarta w dniu ………………………….. w Rzeszowie,
pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,
ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000008207, NIP 813-00-10-538, REGON 690260330
Kapitał zakładowy 25 886 000 PLN, Kapitał zakładowy opłacony w całości
reprezentowaną przez:
- Janusza Fudałę – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego,
- Piotra Zawadę – Wiceprezesa Zarządu,
zwanym dalej w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
(…) z siedzibą: ul. (..), (…), NIP (…), REGON (…), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy (…) (…)
Wydział Gospodarczy pod nr KRS (...),
reprezentowaną przez:
(…) – (…)
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej razem i osobno „Stronami”,
o następującej treści („Umowa”):
§1
PRZEDMIOT UMOWY

§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek przygotować materiały promocyjne
(m.in. plakaty billboardowe, ulotki, banery, rollupy), zrealizować kampanie medialne (internet, radio),
interaktywne (strona internetowa, banery statyczne i flash, profil na Facebook-u), outdor-owe, szkolenia
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Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na realizację kampanii wizerunkowej w ramach
międzynarodowego projektu „WOMEN – Realizacja Strategii Transnarodowej w celu przeciwdziałania drenażowi
mózgów dobrze wykształconych młodych kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet I, Obszar
1.3. Wspieranie Rozwoju Wiedzy na podstawie Umowy o dofinansowanie 4CE506P1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

i warsztaty oraz wszelkie inne działania przewidziane w Projekcie Kampanii, ściśle zgodnie z założeniami,
specyfikacją techniczną oraz materiałową zawartą w Projekcie Kampanii.
W celu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie, w którym materiały promocyjne, określone w Projekcie
Kampanii, przewidują udział uczestniczek konkursu „Kobiety są przyszłością”, Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać zgodę ww. uczestniczek na udział w materiałach promocyjnych (ulotki informacyjne, plakaty),
w szczególności zgodę na publikację ich wizerunku, danych osobowych, informacji o obecnym zatrudnieniu.
Zamawiający wskaże Wykonawcy uczestniczki konkursu, o którym mowa w ustępie 2 i umożliwi z nimi
kontakt. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej pomocy, jeżeli okaże się
to niezbędne, w celu realizacji przez Wykonawcę obowiązku zapisanego w ustępie 2. Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich problemach i trudnościach
związanych z realizacją tego obowiązku.
Wykonawca zobowiązuje się do konsultowania poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy
z Zamawiającym. Zamawiający zakłada organizację dwóch spotkań roboczych z Wykonawcą w ciągu
miesiąca. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W spotkaniach roboczych ze strony
Wykonawcy weźmie udział 2 – osobowy zespół oddelegowany przez Wykonawcę, z czego 1 osoba
to Koordynator całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (na każdym
spotkaniu roboczym) przedstawić sprawozdanie ze zrealizowanych działań poszczególnych etapów
wdrożenia Kampanii.
Wykonawca zobowiązuje się stosować na wszystkich materiałach promocyjnych oraz dokumentach
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oznaczeń i logotypów projektu zgodnie z obowiązującymi
zasadami wizualizacji opisanymi w Communications Guidebook dostępnym na stronie Programu Central
Europe.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu
Umowy osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Wykonawca po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do przedstawienia Raportu/
Sprawozdania - najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji Kampanii.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia Kampanii zgodnie z Harmonogramem realizacji Kampanii, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Harmonogram może ulec jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy procedura przetargowa przesunie się
do końca maja br.
Wykonawca, po przygotowaniu poszczególnych materiałów promocyjnych przewidzianych w Projekcie
Kampanii, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu próbkę przygotowanego materiału. Dopiero
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca może wykorzystać przedmiotowe materiały do realizacji
Kampanii. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi i propozycje zmian Zamawiającego zgłoszone do
próbek przygotowanych materiałów, zarówno w odniesieniu do ich treści, wyglądu, jak i zaproponowanych
materiałów, jeżeli nie są one zgodne z Projektem Kampanii.
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§3
TERMINY REALIZACJI I SPOSÓB WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

3.

4.

Wykonawca, przed rozpowszechnieniem materiałów promocyjnych – ulotek informacyjnych i plakatów zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez podmioty, które są właścicielami lub
zarządcami nieruchomości na dystrybucję tych materiałów w budynkach i innych miejscach. Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na w/w dystrybucję
materiałów.
Wykonawca może przystąpić do kolejnych etapów realizacji Kampanii po zakończeniu poprzednio
realizowanych. Poszczególne etapy Kampanii uważa się za zrealizowane po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Wykonawca przystępując do realizacji kolejnych etapów Kampanii zobowiązany jest
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym Zamawiającego, aby zapewnić mu możliwość
sprawdzenia zrealizowanych już etapów. Wykonawca zobowiązany jest więc do przedstawienia:
a) terminów rozpoczęcia Kampanii w internecie z wykorzystaniem banerów, mailingu, itp.,
b) terminu rozpoczęcia funkcjonowania strony internetowej Kampanii, otwarcia Fun Page na FB oraz
rozpoczęcia reklamy na FB,
c) terminu oraz miejsc przeprowadzenia szkoleń/warsztatów,
d) terminu oraz miejsc rozpoczęcia Kampanii outdoorowej z wykorzystaniem biilboardów,
e) terminu emisji spotów, audycji, wywiadów w radio,
f) terminu oraz miejsc dystrybucji plakatów i ulotek.

Zamawiający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Projektu Kampanii i w zakresie
posiadanych uprawnień udziela Wykonawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści, pomysłów, idei,
i rozwiązań zawartych w Projekcie Kampanii (zwanym w tym paragrafie Dziełem), ale wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wdrożenia Kampanii i tylko przez okres trwania niniejszej umowy. Udzielona licencja ma
charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i uprawnia Wykonawcę do korzystania z dzieła,
w zakresie określonym powyżej, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania niniejszej
umowy, a w szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotniania oraz wytwarzania określoną techniką dowolnej liczby egzemplarzy dzieła lub
jego części w dowolnym materiale;
b) prezentowania dzieła lub jego części na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym w
szczególności w katalogach, stronie WWW;
c) prezentowania dzieła lub jego części na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym w
szczególności na konferencjach;
d) produkcji i wprowadzania dzieła lub jego części do obrotu;
e) adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji dzieła;
f) poprawiania i rozbudowywania całości lub poszczególnych części dzieła;
g) digitalizacji dzieła;
h) użytkowania w różnych formach identyfikacji zewnętrznej, nadawania za pośrednictwem satelity, inną
organizację radiową lub telewizyjną;
i) informacji, promocji i reklamy oraz publicznego udostępniania egzemplarzy
w nieograniczonej ilości;
j) wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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§4
PRAWA AUTORSKIE

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się, własnym staraniem i na własny koszt, uzyskać, w wymaganym zakresie, prawa
autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, do wszelkich materiałów i treści, które będą użyte do
wdrożenia Kampanii, a które nie są objęte Projektem Kampanii i licencją udzieloną przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia wobec Zamawiającego przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych tej osoby w wyniku wdrożenia
Kampanii, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty w tym zakresie odszkodowanie w wysokości ustalonej
ugodą bądź prawomocnym wyrokiem, wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania, chyba że Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie ww. praw, i pod warunkiem wypełnienia przez Zamawiającego
zobowiązania określonego w ustępie 4.
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach, o których mowa
w ustępie 3, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wystąpienia osoby trzeciej i udzielić
pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie - uprawnionej do zastępstwa procesowego przed
sądami powszechnymi - do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sprawy polubownie.
§5
WYNAGRODZENIE

3.

4.

5.

6.

§6
KARY UMOWNE
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
1) za przekroczenie terminu wdrożenia poszczególnych etapów Kampanii określonych w Harmonogramie,
o którym mowa w § 3 ustęp 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Umowy;
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2.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, tj. wdrożenie Kampanii zgodnie z Projektem Kampanii, Wykonawca
otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie …………………….brutto złotych (słownie: ...................................
złotych brutto).
Wynagrodzenie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy całościowo po zakończeniu realizacji
wszystkich etapów prac określonych w Harmonogramie działań stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym opis i zakres przedmiotu zamówienia.
Warunkiem realizacji faktury przez Zamawiającego jest przyjęcie bez zastrzeżeń wykonanych przez
Wykonawcę zadań na podstawie końcowego raportu w języku polskim oraz angielskim z przeprowadzonej
kampanii zatwierdzonego przez Zamawiającego w formie pisemnej.
Zamawiający jest uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie, opisane w ustępie 1, o wartość usług
wdrożeniowych, które Wykonawca wykonał niezgodnie z Projektem Kampanii, tak w zakresie ich treści, jak i
jakości oraz ilości zastosowanych materiałów.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT z 30-dniowym terminem płatności na rachunek, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej
płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktura VAT zostanie wystawiona
do 7 dni od daty pisemnego zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji całej kampanii przez
Zamawiającego.
Faktury VAT z tytułu wykonania niniejszej Umowy należy wystawić na:
Rzeszowska Agencja rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
NIP: 813-00-10-538
Strona

1.

2) za odstąpienie Wykonawcy od umowy – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ustęp 1 Umowy;
3) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ustęp 1 Umowy.
4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury
VAT/rachunku dotyczącej realizacji danego etapu Kampanii.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego
wysokość kar umownych.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.
2.

3.
5.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach oraz
w postanowieniach niniejszej Umowy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu
następujących zdarzeń uzasadniających odstąpienie:
a) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 3
ustęp 1 niniejszej Umowy, lub nie kontynuuje jej wykonywania przez okres 5 dni kalendarzowych;
b) Wykonawca opóźnia się z jakimkolwiek etapem wdrożenia Kampanii o dłużej niż 7 dni kalendarzowych;
c) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia
stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z jej warunkami lub zgodnie z Projektem
Kampanii;
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
jego części, lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, o czym Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego po dniu takiego zdarzenia;
e) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji;
f) Wykonawca powierzył wykonanie części Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej.
Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
przekazanego drugiej Stronie.
W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
zwrotu wynagrodzenia wypłaconego na podstawie § 5 Umowy, do dnia odstąpienia.

a) terminu realizacji zadań określonych w Harmonogramie, który może ulec zmianie do 31 października 2014r.

w przypadkach uzasadnionych, tj. gdy procedura przetargowa przesunie się do końca maja, br.
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Propozycja każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych
i zgłoszona nie później niż w terminie 14 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
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§8
ZMIANY UMOWY

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
mediacji, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym
właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§9
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTOWEJ UMOWY
1.

2.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy będą:
a) (…); adres email: (…)
b) (…); adres email: (…)
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego będą:
a) (…); adres email: (…)
b) (…); adres email: (…)
§ 10
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON

3.

Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla Zamawiającego:
Adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Telefon: ………………………….
Fax:
………………………….
e-mail: ………………………….
Dla Wykonawcy:
Adres: ………………………….
Telefon: ………………………….
Fax:
………………………….
e-mail: ………………………….
§ 11
PRAWO UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12
JĘZYK UMOWY
Językiem niniejszej Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
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2.

Wszelkie
zawiadomienia,
zapytania
lub
informacje
odnoszące
się
lub
wynikające
z wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemną.
Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia.

Strona
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§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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2.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje przez okres, w którym zgodnie
z Harmonogramem, o którym mowa w § 3 ustęp 1 Umowy, Kampania ma zostać zrealizowana.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i dodatkowym
egzemplarzu dla Zamawiającego.

Strona

1.
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