
 
Działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu 

"Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” 

POIS.02.01.00-00-0028/17-00 

Załącznik nr 2 

U M O W A (wzór) 

nr: BDU-VI.2630.2.21.IS(2) 

dot. postępowania: PO-II.2630.205.21 
 

 

W dniu …………………… 2021 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana 

Batorego 4, 70-207 Szczecin, reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

nazwa firmy :………………………….. z siedzibą w………………………………………., 

ul. ……….…………………………… kod pocztowy…………..……. wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………., …… 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS …………., reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

(w przypadku  przedsiębiorcy  wpisanego  do ewidencji  działalności gospodarczej) 

Imię i nazwisko ………………………, zam.……………, przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą……….., z siedzibą w……., zarejestrowanym  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są usługi w postaci przeprowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych w ramach projektu ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego 
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systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" według opisu 

przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do umowy). 

2. Opisu przedmiotu umowy stanowi integralną część umowy. 

3. Strony ustalają swoich reprezentantów uprawnionych do podejmowania 

szczegółowych ustaleń w trakcie realizacji zamówienia: 

3.1. Zamawiającego reprezentował będzie: Piotr Domaradzki (tel.: 91 44 03 225; 

pdomaradzki@ums.gov.pl). 

3.2. Wykonawcę reprezentował będzie: ………………………………................. 

4. Osoby wymienione w ust. 3 są uprawnione do uzgodnienia form i metod 

wykonania przedmiotu umowy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania 

innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych 

do prawidłowego wykonania jej przedmiotu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą 

starannością właściwą dla tego typu usług, w oparciu o przepisy prawa, 

zapewniając właściwy standard świadczonych usług. Wykonawca bierze 

odpowiedzialność za kompletne, profesjonalne i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

o zaistniałej przeszkodzie w realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wymagane terminy realizacji całości przedmiotu umowy:  

1.1. Publikacja trzech artykułów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim: 

1.1.1. IV kwartał 2021 r. - jedna edycja, 

1.1.2. II kwartał 2023 r. - dwie edycje. 

1.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej obsługi dwóch 

konferencji prasowych: 

1.2.1. IV kwartał 2021 r. w trybie on-line, 

1.2.2. II kwartał 2023 r. 

mailto:pdomaradzki@ums.gov.pl
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1.3. Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. jednostronnych banerów typu roll-up, 

IV kwartał 2021 r., nadruk grafiki (zaprojektowanej przez Wykonawcę 

i uzgodnionej  z Zamawiającym) z zachowaniem logotypów oraz informacji 

o współfinansowaniu POIiŚ 2014-2020, zgodne z obowiązującymi 

Wytycznymi, w wersji pełnokolorowej, na białym materiale powlekanym 

dwustronnie PCV nieprzepuszczającym światła o gramaturze nie mniejszej 

niż 440 g, o szer. 100 cm i wys. 200 cm. 

2. Wyżej wymienione terminy mają charakter orientacyjny, a dokładne daty 

uzgodnione będą z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną 

ofertą i opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek 

udzielanych przez Zamawiającego. 

3. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub ich 

zaniechanie jak za własne. 

4. Wykonawca, przed realizacją przedstawi każdorazowo Zamawiającemu 

do akceptacji projekt graficzny, scenariusz, bądź koncepcję organizacyjną 

poszczególnych elementów działań informacyjno - promocyjnych. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy 

w wysokości: 

wartość netto: …………………………… zł 

(słownie: …………………………………. zł), 

powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: ……………………. zł 

(słownie: …………………………………. zł), 
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wartość brutto: ………………………..… zł 

(słownie: …………………………………. zł). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po realizacji każdego etapu 

opisanego w § 2, według podziału procentowego ogólnego wynagrodzenia: 

2.1. publikacja artykułów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim: 

2.1.1. IV kwartał 2021 r. - 20%; 

2.1.2. II kwartał 2023 r. - 40%, 

2.2. przeprowadzenie obsługi konferencji prasowej: 

2.2.1. IV kwartał 2021 r. - 14%; 

2.2.2. II kwartał 2023 r. - 14%, 

2.3. wykonanie 2 szt. jednostronnych banerów typu roll-up wraz z torbą: 

2.3.1. IV kwartał 2021 r. - 6%, 

2.4. nadruk grafiki: 

2.4.1. IV kw. 2021 r. - 6%. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury będzie protokół odbioru realizacji 

poszczególnych etapów. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swego 

podpisu. 

5. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji 

podatkowej (NIP: ………………………….). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych 

strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 

7.1. wadliwym wystawieniem faktury VAT, 

7.2. brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego, 

7.3. różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
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§ 5  

KARY UMOWNE 

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - strona, po 

której zaistniały przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę 

umowną 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych 

w sposób wskazany w § 2 Wykonawca zapłaci 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto w części określonej w § 4 ust. 1. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych ponad kwoty naliczonych kar umownych. 

4. Naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

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 przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną część umowy.  

 

§ 7 

OHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest 

niezbędne dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych. Ponadto: 
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1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, 

wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania - 

wobec drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 

o ochronie danych osobowych. 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, 

Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane 

informacje: 

2.1. Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych  

w części wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów  

i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która 

stanie się administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią 

wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes 

administratora jako podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych 

osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych dokumentów, 

niezbędnych do wykonania umowy. 

2.2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp 

do danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną 

zaznajomieni  

z Umową, w tym z zapisami niniejszego przepisu. 

2.3. Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w 

okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem 

okresu przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów 

podatkowych) 

2.4. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 

iod@ums.gov.pl . 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych 

sporów drogą polubowną. 

mailto:iod@ums.gov.pl
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2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji 

niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny 

w Szczecinie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji 

zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron 

w formie pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowi opis przedmiotu umowy - załącznik 

nr 1, oraz oferta Wykonawcy - załącznik nr 2. 

 

 

 

 

 

 

…............................................................     .......................................................... 

 

   Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A  
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Opis przedmiotu umowy 

 
A. Zorganizowanie i przeprowadzeniu kompleksowej obsługi dwóch konferencji 

prasowych w IV kwartale 2021 r oraz II kwartale 2023 r., w tym: 

1.  zabezpieczenie sali w miejscowości Mielno dla około 30 osób (z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego ze względu na COVID-19), wraz z: 
a.   kosztem wynajmu i ubezpieczenia (NW) sali, wyposażonej w: 

   oświetlenie, ogrzewanie, system wentylacyjny oraz toalety i szatnię, 
   ekran i rzutnik multimedialny, 
   nagłośnienie, 

b.   przygotowaniem treści zaproszenia (wersja elektroniczna i drukowana), 
c.   wysyłką zaproszeń i zawiadomień o czasie i terminie konferencji do 

uzgodnionych przedstawicieli mediów oraz instytucji, 
d.    obsługą techniczną w zakresie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego 

podczas konferencji, 
e.   zapewnieniem poczęstunku na 30 osób: serwis kawowy, herbata, woda 

mineralna niegazowana/gazowana butelkowana 500 ml na osobę, ciastka                
(3 szt. na osobę), kanapki (3 szt. na osobę), ciasto typu sernik lub tortowe, 

f.    zabezpieczeniem sali w środki sanitarno-higieniczne, m.in. środki dezynfekcji 
rąk, maseczki. 

Dodatkowo informuję, że w związku z panującym (i prognozowanym) stanem 
epidemicznym konferencja planowana do przeprowadzenia w IV kwartale 2021 r. 
zostanie zorganizowana w trybie on-line. W związku z powyższym proszę                          
o uwzględnienie tej formy w składanej ofercie z pominięciem warunków wskazanych 
w ww. punkcie 2A 1a,d,e,f. Urząd posiada niezbędne urządzenia techniczne 
pozwalającą na przeprowadzenie niniejszej  telekonferencji.  

B. Publikacja trzech artykułów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, o treści 

dostarczonej przez zamawiającego: 

1. artykuł w pełnym kolorze wraz ze zdjęciem, 
2. publikacja musi zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu 

POIiŚ 2014-2020, zgodne z obowiązującymi Wytycznymi, 
3. wymiary publikacji min. 14,83 cm x 21 cm (A5) w dowolnej konfiguracji, 
4. Wykonawca przekaże, nie później niż do 5 dni roboczych po publikacji 

ogłoszeń jeden egzemplarz dziennika, w którym ogłoszenia się ukazały, 
5. dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się  

w postaci drukowanej, 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od 
poniedziałku do piątku, 

6. zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszeń w tabloidach, 
7. dziennik powinien mieć charakter opiniotwórczy. 
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C. Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. jednostronnych banerów typu roll-up: 

1. plakat zwijany do kasety aluminiowej ze stojakiem, z możliwością wymiany, 
2. nadruk grafiki (zaprojektowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej 

z Zamawiającym) z zachowaniem logotypów oraz informacji  
o współfinansowaniu POIiŚ 2014-2020, zgodne z obowiązującymi Wytycznymi, 
w wersji pełnokolorowej, na białym materiale powlekanym dwustronnie PCV 
nieprzepuszczającym światła o gramaturze nie mniejszej niż 440 g, o szer. 100 
cm i wys. 200 cm, 

3. torba transportowa z uchwytami oraz z wkładką zabezpieczającą podczas 
transportu roll-upa z wydrukiem. 

 


