Załącznik nr 3
Projekt umowy

UMOWA Nr……………./2017

W ramach Projektu RPWP.03.03.01-30-0041/16 pn. „Stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”, współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zawarta w Koninie, w dniu …………2017 r. pomiędzy:
Miastem Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 665-28-99-834, REGON 311019036
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Konina – Józefa Nowickiego, z upoważnienia
którego działa Sebastian Łukaszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Konina
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………...........................................
...........................................................................
z siedzibą
NIP………………REGON…………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
wybranym w oparciu o Zasadę konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017 r. oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579).
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji działań
informacyjno- promocyjnych dla projektu
„Stworzenie zintegrowanego systemu
komunikacji publicznej na terenie K OSI”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje
w obszarze transportu miejskiego, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego i w oparciu
o złożoną ofertę.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie 58 szt. tablic informacyjnych o projekcie jednostronnych z metalu,
gwarantującego wysoką trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych
wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym swobodny montaż w podłożu o różnej
twardości na wysokości 1,70 m (od dolnej krawędzi tablicy), które zostaną umieszczone
w miejscach wszystkich zrealizowanych w ramach projektu inwestycji (punktów
przesiadkowych, dróg rowerowych, systemu wypożyczalni rowerów miejskich Lidera –
miasta Konin oraz Partnerów – gmin), rozmiar tablic 80 cm wysokość i 120 cm
szerokość. Zawarta treść opisowa i graficzna: nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel
projektu, zestaw logo znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego, adres
portalu www.mapadotacji.gov.pl;

2) Wykonanie 14 szt. tablic informacyjnych o projekcie dwustronnych z metalu,
gwarantującego wysoką trwałość i odporność na działanie czynników
atmosferycznych wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym swobodny montaż w
podłożu o różnej twardości na wysokości 1,70 m (od dolnej krawędzi tablicy), które
zostaną umieszczone w miejscach wszystkich zrealizowanych w ramach projektu
inwestycji (punktów przesiadkowych, dróg rowerowych, systemu wypożyczalni rowerów
miejskich Lidera – miasta Konin oraz Partnerów – gmin), rozmiar tablic 80 cm
wysokość i 120 cm szerokość. Zawarta treść opisowa i graficzna: nazwa beneficjenta,
tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo znaki FE i UE oraz herb województwa
wielkopolskiego, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl;
3) Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej o projekcie, jednostronnej z metalu
gwarantującego wysoką trwałość i odporność na działanie czynników
atmosferycznych wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym swobodny montaż w
podłożu o różnej twardości na wysokości 2,00 m (od dolnej krawędzi tablicy), która
zostanie umieszczona przy zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Koninie, gdzie zostaną utworzone miejsca parkingowe dla nowo zakupionych
autobusów. Rozmiar tablicy 2,00 m wysokość i 3,00 m szerokość. Zawarta treść
opisowa i graficzna: nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo
znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego, adres portalu
www.mapadotacji.gov.pl;
4) Przeprowadzenie dwóch kampanii promocyjnych, z wykorzystaniem mediów, obie
w zakresie jak niżej: zakres pojedynczej kampanii - lokalna prasa – artykuły
promocyjne 2 szt., lokalne portale internetowe – 2 szt., oraz cykl spotów promocyjnointernetowych w 2 rozgłośniach radiowych. Pierwsza kampania w trakcie realizacji
poszczególnych zadań listopad 2017 rok i druga po realizacji wszystkich zadań
sierpień 2018 rok.
5) Wykonanie materiałów promujących projekt oraz zwiększających świadomość
mieszkańców dotyczącą mobilności miejskiej:
a) broszury informacyjne wielkości formatu A5 składające się z 8 stron
(4 kartki), nakład w ilości 1600 szt. opisujące projekt oraz efekty projektu co
zmieni i jak znacząco projekt wpłynie na życie mieszkańców obszaru objętego
projektem, zawierające zestaw: logo znaki FE i UE oraz herb województwa
Wielkopolskiego,
b) materiały odblaskowe (typu: opaski, zawieszki, breloczki) w ilości 1600 szt. łącznie
zawierające nazwę projektu wraz z logo znaki FE i UE oraz herb województwa
wielkopolskiego,
c) mapa mobilności z wykazem 8 punktów przesiadkowych oraz parkingów
Bike&Ride - 8 szt. w formie plakatu do umieszczenia w gablotach wiat
przystankowych w punktach przesiadkowych na terenie miasta Konina,
o wymiarach 297x420 - format A3, zawierające dodatkowo nazwę projektu oraz
zestaw: logo znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego,
d) mapa mobilności w gminach tworzących K OSI wraz z wykazem punktów
przesiadkowych - 7 szt. w formie plakatu do umieszczenia w gablotach wiat
przystankowych w punktach przesiadkowych w gminach objętych projektem,
o wymiarach 297x420 format - A3, zawierające dodatkowo nazwę projektu oraz
zestaw: logo znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego,

e) rozkład jazdy PKS i MZK w formie broszur do rozdawania 1600 szt., zawierające
dodatkowo nazwę projektu oraz zestaw: logo znaki FE i UE oraz herb
województwa wielkopolskiego.
f) mapa ścieżek rowerowych z wykazem parkingów Bike&Ride w formie tablic
wykonanych z metalu, gwarantującego wysoką trwałość i odporność na działanie
czynników atmosferycznych wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym swobodny
montaż z posadowieniem w podłożu o różnej twardości na wysokości 1,50 m (od
dolnej krawędzi tablicy) o wymiarach 80 cm wysokość i 80 cm szerokość, ilość 26
szt. do zamontowania na wszystkich wybudowanych w ramach projektu drogach
rowerowych na terenie miasta Konina oraz gmin tworzących K OSI, zawierająca
dodatkowo nazwę projektu oraz zestaw: logo znaki FE i UE oraz herb
województwa wielkopolskiego,
g) mapa lokalizacyjna rowerów systemu wypożyczalni miejskich w Koninie w formie
tablic wykonanych z metalu, gwarantującego wysoką trwałość i odporność na
działanie czynników atmosferycznych wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym
swobodny montaż w podłożu o różnej twardości na wysokości 1,50 m (od dolnej
krawędzi tablicy) o wymiarach 80 cm wysokość i 80 cm szerokość ilość 11 szt. do
zamontowania na wszystkich stacjach wypożyczalni roweru miejskiego na terenie
miasta Konina, zawierająca dodatkowo nazwę projektu oraz zestaw: logo znaki FE
i UE oraz herb województwa wielkopolskiego,
h) plakaty informujące o projekcie do umieszczenia w lokalizacjach gdzie będzie
realizowany powyższy projekt, tj. w siedzibie Lidera – Miasta Konin, jednostek
podległych, które współpracują przy realizowaniu projektu oraz Partnerów - gmin
tworzących „K OSI”. Rozmiar plakatu - format A3 (arkusz papieru o wymiarach
297x420), ilość 50 szt., zawarta treść opisowa i graficzna: nazwa beneficjenta, tytuł
projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo:
znaki FE i UE oraz herb województwa wielkopolskiego, adres portalu
www.mapadotacji.gov.pl,
i) ulotki promocyjne zawierające m.in. graficzną prezentację sieci ścieżek
rowerowych wraz z systemem wypożyczalniami rowerów miejskich oraz
parkingami Bike & Ride ilość - 1600 szt. wielkości formatu A5, 4 strony (2 kartki),
zawierające dodatkowo nazwę projektu
oraz herb województwa wielkopolskiego.
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3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wymaganych treści opisowych
oraz wszelkich oznaczeń graficznych, które zostaną umieszczone na wytworzonych
elementach informacyjno – promocyjnych stanowiących przedmiot zamówienia.
§ 2.
Terminy, sposób realizacji przedmiotu umowy
1. Zgodnie ze złożoną Ofertą, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 20 września 2018 r. z uwzględnieniem niżej
wymienionych Etapów realizacji przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnych terminach, tj.:

Etap I:
a) wykonanie tablic informacyjnych o projekcie o wymiarach 80cm x 120cm - 29 szt.
jednostronnych oraz 6 szt. dwustronnych - opisanych w § 1 pkt 2 ppkt 1 i 2
projektu umowy
b) wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej o projekcie o wymiarach 2,00m x 3,00m –
opisanej w § 1 pkt 2 ppkt 3 projektu umowy
c) przeprowadzenie jednej kampanii promocyjnej w mediach – zgodnie z opisem w § 1
pkt 2 ppkt 4 projektu umowy
d) wykonanie materiałów promujących projekt – zgodnie z opisem w § 1 pkt 2 ppkt
5a.b.d.h projektu umowy:
- broszury informacyjne wielkości formatu A5,
- materiały odblaskowe,
- mapa mobilności w gminach z wykazem punktów przesiadkowych 7 szt.
w formie plakatu,
- plakaty o projekcie w ilości 50 szt. format A3.
Termin realizacji do dnia 30 listopada 2017 r.
Etap II:
a) wykonanie tablic informacyjnych o projekcie o wymiarach 80 cm x120 cm- 29 szt.
jednostronnych oraz 8 szt. dwustronnych - opisanych w § 1 pkt 2 ppkt 1 i 2
projektu umowy
b) wykonanie materiałów promocyjnych – zgodnie z opisem w § 1 pkt 2 ppkt 5g.f
projektu umowy,
- mapa lokalizacyjna systemu wypożyczalni rowerów miejskich w formie tablic
o wymiarach 80 cm x 80 cm, 11 szt.,
- mapa ścieżek rowerowych z wykazem parkingów Bike&Ride w formie tablic
o wymiarach 80 cm x 80 cm, 26 szt.,
Termin realizacji do dnia 28 lutego 2018 r.
Etap III:
wykonanie materiałów promocyjnych – zgodnie z opisem w § 1 pkt 2 ppkt 5c.e.i
projektu umowy,
- mapa mobilności z wykazem 8 punktów przesiadkowych 8 szt. w formie plakatu
formatu A3,
- rozkład jazdy PKS i MZK w formie broszur,
- ulotki promocyjne zawierające graficzną prezentację sieci ścieżek rowerowych wraz
z systemem wypożyczalni rowerów miejskich, parkingami Bike&Ride, 1600 szt.
Termin realizacji do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Etap IV
przeprowadzenie drugiej kampanii promocyjnej w mediach – zgodnie z opisem w § 1 pkt 2
ppkt 4 projektu umowy
Termin realizacji do dnia 20 września 2018 r.

2. Odbiór poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, wskazanych będzie odbywał
się na podstawie protokołu odbioru, po zakończeniu każdego etapu przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może w każdej chwili wezwać Wykonawcę do przedstawienia informacji na
temat stanu realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego informowania
Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na realizację
Umowy.
§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie brutto ….......................................................… zł. (słownie:
…………………..................................), w tym podatek od towarów i usług naliczony wg
obowiązujących stawek, zgodnie z Formularzem oferty Wykonawcy, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
2. Płatności za przedmiot umowy następować będą w latach:
a) w 2017 r. kwota………..........................................................…..zł
b) w 2018 r. kwota………..........................................................…..zł.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa, obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Podstawą do wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany
przez Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku.
6. Opóźnienie w płatności wynikające z braku środków unijnych na rachunku
Zamawiającego nie spowoduje naliczenia odsetek.
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością.
2. Wykonawca oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje
potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
3. Wykonawca ma obowiązek traktować wszelkie dokumenty i informacje uzyskane
w związku z realizacją umowy, w szczególności dane osobowe i inne dane prawnie
chronione jako poufne i nie może w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części ich
publikować ani ujawniać w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.
4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
Informacji i Promocji dostępnymi pod adresem: www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładkach
(Realizuję projekt/Poznaj zasady promowania projektu), właściwymi dla realizowanego
programu.
5. Każdorazowo, opracowanie projektu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o którym
mowa w §1, wymaga konsultacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§ 5.
Sposób komunikacji
1. W sprawie realizacji przedmiotu zamówienia Umowy, Strony ustalają, osoby do kontaktu:
- ze Strony Zamawiającego……………….
- ze Strony Wykonawcy…………………..
2. Z zastrzeżeniem zapisów umownych każda informacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, dotycząca niniejszej Umowy może być przekazana drogą pocztową, faksem,
drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie lub doręczona osobiście pod następujące
adresy:

Zamawiający:

Wykonawca:

Adres do korespondencji
Telefon:
Fax:
E-mail:

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych
niezbędnych do prawidłowej realizacji obowiązków umownych, w szczególności: nazwy
podmiotu, siedziby, konta bankowego, danych kontaktowych. Zmiany te nie wymagają
aneksowania Umowy.
§ 6.
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu
wykonania przedmiotu Umowy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego zaistnienia lub skutków nie można było przewidzieć przy
zachowaniu należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach);
b) wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które
ujawniły się podczas prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub których
skutków Strony nie były w stanie zminimalizować, pomimo zachowania należytej
staranności.
2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin
umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
Umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody, przy czym
ostateczny termin wykonania umowy pozostaje nieprzekraczalny z uwagi na termin
realizacji Projektu.

3. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wniosek o zmianę terminu umownego Wykonawca winien skierować do Zamawiającego
na piśmie, ze stosownym uzasadnieniem i wskazaniem okoliczności, o których mowa
w ust. 1.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy, w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku zmiany ustawowej
stawki podatku VAT.
6. Strony wprowadzają następujące zasady wprowadzenia zmian, o których mowa
w pkt. 5:
a) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione na pisemny wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT
oraz wykazanie, wraz z załączeniem dowodów, wpływu zmiany na koszty
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę,
b) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż
wynikająca ze zmiany przepisów prawa. Wartość wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT,
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia wejścia
w życie zmian jeszcze nie wykonano.
7. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ
na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w
zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów
Umowy z obowiązującym prawem.
8. W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również
związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza zmianę treści
Umowy w tym przedmiocie.
9. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7.
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
20% wynagrodzenia umownego (brutto),
b) opóźnienie w wykonaniu Etapu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust.
1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień opóźnienia,
jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia,
c) opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad w przedmiocie umowy – w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień opóźnienia po dniu
uzgodnionym jako termin usunięcia wad, nie więcej jednak niż 50% wartości
wadliwie zrealizowanego przedmiotu umowy.
2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość
zastrzeżonej kary.
3. Ewentualne kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od
otrzymania obciążeniowej noty księgowej.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono, w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden (1)
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa (2) dla Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
- załącznik nr 1 do umowy – Formularz oferty,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

