Radio PiK SA

Specyfikacja Warunków Zamówienia

YA-261-04-2021
Załącznik nr 6 do SWZ

Wzór umowy
UMOWA

zawarta w dniu ………………………………. 2021 r. w Bydgoszczy, pomiędzy:
Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Bydgoszczy „Polskim Radiem Pomorza i Kujaw” S.A.,
z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000183992, kapitał zakładowy:
703.900 zł, kapitał wpłacony: 703.900 zł, skład Zarządu: Jolanta Kuligowska-Roszak - Prezes Zarządu,
NIP 554-03-16-293, REGON 090449804, reprezentowaną przez
Jolantę Kuligowską-Roszak – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
……………………………………………,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz.
2019 z późn. zm., zwaną w skrócie Pzp) pod nazwą Ekspozycja plakatów reklamowych „Radia PiK”
S.A. w ramach realizacji kampanii promocyjnej „Radia PiK” S.A. „Gramy z wami” na nośnikach
reklamy zewnętrznej na terenie miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz w okolicy głównych
dróg na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest Ekspozycja plakatów reklamowych „Radia PiK” S.A. w ramach
realizacji kampanii promocyjnej „Radia PiK” S.A. „Gramy z wami” na nośnikach reklamy
zewnętrznej na terenie miast: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz w okolicy głównych dróg
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Sposób i zakres realizacji przez Wykonawcę dla Zamawiającego przedmiotu umowy określa § 3.
3. Integralne części umowy zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki
Wykonawcy stanowią: oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy oraz Specyfikacja
Warunków Zamówienia (SWZ wraz z OPZ) stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
§2
WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Za terminowe i poprawne wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości ………….……… zł brutto, w tym podatek VAT ……………… (słownie:
………………………………………………………………………. złotych brutto ……………/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności przysługujące
Wykonawcy, w tym wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
względem Zamawiającego wynikające z należytego wykonania Umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
4. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury, po dokonaniu przez Zamawiającego
odbioru realizacji zadania na podstawie otrzymanego raportu końcowego.
5. Odbiór realizacji zadania nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez
uwag, przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
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6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizacji przez Wykonawcę
zadania, polegającej na braku jego realizacji zgodnie z treścią SWZ, wynagrodzenie Wykonawcy,
o którym mowa w ust. 1, ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o część wynagrodzenia,
przypadającą za niezrealizowaną bądź zrealizowaną nieprawidłowo część zadania. Powyższe nie
narusza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych. W takim wypadku Wykonawca
będzie uprawniony do wystawienia faktury obejmującej wysokość wynagrodzenia
zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego.
7. Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego polecenia przelewu
w banku Zamawiającego.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie.
10. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części wynikającej
z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności.
11. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym jest nr NIP: 554-03-16-293.
§3
TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do …………………..
2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego
……………… tel. ……………………………………….., e-mail: …………………………………………..
3. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest
……………… tel. ……………………………………….., e-mail: …………………………………………..
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z terminami, sposobem
oraz zakresem realizacji poszczególnych zadań, określonym w SWZ.
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie uprzedniego
poinformowania drugiej strony na piśmie.
§4
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
4. Odbioru (liczba i jakość) dostarczonych przedmiotów zamówienia dokona przedstawiciel
Zamawiającego w obecności obu Stron w sposób protokolarny.
2. Przejęcie odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru przez Zamawiającego,
z tym zastrzeżeniem, że nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady jakościowe
towaru.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze przedmiotu zamówienia odbiorca
jest uprawniony do odmowy przyjęcia wadliwego towaru i żądania jego wymiany na wolny od
wad. Termin wymiany ustala się do 3 dni.
§5
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w uprzednio wskazanych postanowieniach umowy,
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
1) ekspozycji plakatów reklamowych „Radia PiK” S.A. na wymienionych nośnikach we wskazanym
terminie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (SWZ wraz z OPZ) oraz sporządzenia dla
Zamawiającego odpowiedniego raportu końcowego z przebiegu kampanii w terminie 7 dni po
zakończeniu ekspozycji
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2) zabezpieczenia na swój koszt dostawy przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem
umowy i poniesienia z tego tytułu pełnej odpowiedzialności do momentu odebrania ich przez
zamawiającego;
3) odpowiedzialności za uszkodzenie przedmiotu umowy, powstałe w wyniku dostawy (w tym
transportu);
4) Wykonawca zobowiązuje się działać według poleceń, instrukcji lub rekomendacji otrzymanych
od Zamawiającego, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie będą sprzeczne
z prawem lub specjalistyczną wiedzą dotyczącą zagadnień mających wpływ na wykonanie
umowy,
5) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego, pełnej informacji
na temat postępu w wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) prowadzenia nadzoru w imieniu Zamawiającego w zakresie całego procesu realizacji
kampanii promocyjnej,
b) współpracy z Zamawiającym przez cały czas realizacji umowy i do stosowania się do wszelkich
wydanych przez Zamawiającego wskazówek i uzgodnień dokonanych przez strony w trybie
roboczym, mając na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy,
c) dbałości o osiągnięcie celu promocyjnego przedmiotu umowy,
d) wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz z zachowaniem terminów i warunków umowy,
e) informowania Zamawiającego niezwłocznie o jakiejkolwiek przeszkodzie w realizacji umowy,
nie później niż w terminie do 2 dni od jej zaistnienia, za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Jeżeli usunięcie przeszkód będzie możliwe w wyniku działań Wykonawcy,
zobowiązuje się on do ich niezwłocznego podjęcia,
f) wykorzystania materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego jedynie w zakresie
wskazanym w umowie.

§6
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, środki i zasoby do
prawidłowego, rzetelnego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonywania
przedmiotu umowy i że wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody
natury faktycznej bądź prawnej uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy
w całości w terminach wskazanych w SWZ.
§7
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, a w szczególności:
a) należytą opiekę przez osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy,
b) ścisłą współpracę z Zamawiającym oraz uwzględnianie wskazówek Zamawiającego przy
realizacji niniejszej umowy.
§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
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1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części niezrealizowanej z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
15% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za zwłokę w realizacji elementu zadania względem terminów określonych w SWZ,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto
określonego w ofercie Wykonawcy za dany element zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej
niż 30% tej wartości;
3) za zwłokę w przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu raportu końcowego dotyczącego
realizacji zadania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki względem
terminu określonego w umowie;
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za zadanie niniejszej umowy.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odsetek od nieterminowego uregulowania kar
umownych.
§9
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot umowy:
a) bez udziału podwykonawców,
b) przy udziale podwykonawców, w zakresie ………………………………….,
c) przy udziale ……………………………………, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp w zakresie
…………………………………………….
W trakcie realizacji umowy, powierzenie wykonania części umowy nowemu Podwykonawcy lub
zmiana Podwykonawcy, w tym Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
i uzyskaniu jego zgody.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające nazwę albo imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, Wykonawca przedłoży na co najmniej 5 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, dołączając do niego
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, któremu
Wykonawca zamierza powierzyć realizację umowy.
W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca dodatkowo wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego Podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zawiadamiać będzie o wszelkich zmianach w zakresie
danych, o których mowa w ust. 3.
Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.
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8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek rozliczeń finansowych ze swoimi Podwykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich Podwykonawców
związane z realizacją przedmiotu umowy, jak za swoje działania i zaniechania.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej
Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje
się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu umowy osób innych
niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych
tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO.
2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie przetwarzał, następujące dane osobowe:
imiona i nazwiska, służbowe numery telefonów oraz służbowe adresy mailowe pracowników,
którzy będą koordynować realizację Umowy ze strony Zamawiającego.
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie przetwarzał, następujące dane
osobowe: imiona i nazwiska, służbowe numery telefonów oraz służbowe adresy mailowe
pracowników, którzy będą koordynować realizację umowy ze strony Wykonawcy.
4. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy zobowiązuje się do przetwarzania służbowe danych
osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zachowaniem przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 11
ZMIANA UMOWY
1. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku, rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie,
2) zmiana terminu wykonania umowy, która wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
i Zamawiającego w szczególności spowodowana trudnościami w dostarczeniu przedmiotu
umowy np. będąca następstwem pandemii wirusa COVID – 19. W takim wypadku strony
ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ.
3. Zmianę umowy w zakresie wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeśli ma go
zastąpić nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Ponadto nowy

Strona 26

Radio PiK SA

Specyfikacja Warunków Zamówienia

YA-261-04-2021

wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający fakt zastąpienia dotychczasowego
wykonawcę. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.
4. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia tych zmian.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.
4.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy
załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu
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