
eAZOl語鳥　原。絵器怒8回

PrQIekIpn Utwor＝enLePunkLuSt・teA小間egOZbIeranlaOdp‘Zab、γKomunaLD，ChIPSZOんI

、Vm勾mrめ㌦’、V姉弟mn鋤凋ワニ尻′呼IS杭goR‘′め幡uRoaV鋤Reg′Ona偽gowramachPr′0ワ細仙lV．Srod…Sko．こqpOb′eganle

ニagrO＝emOTnIenergeOtka’’D＝IaJanIa42．，0chronapoMer＝Chn′＝一em′iiReg‘OnalnegoPrOgmmuOpemqunegoWのeWbd＝tWa

んねこOWleCHego2007－201j

ZaIaCzniknr2dozapytaniaoitIlowego

UMOWANr．．．12014IU／PSZOK

NawykonywaniedziaIahinfbrmaCyjnychpromocyjnychzwiazanychzrcalizacJa

ProjektuI）n・UtWorzeniePunktuSelektywn錐OZbieraniaOdI）addwKomunalnyCh

（PSZOK）wm．Zyrard（iw．

zawartawZyrardowiewdniu……．2014r．pomiedzy：

Przedsicbiorstwem Gospodarkl Komunalncj，，Zyrardbw’’SI）・z O・0・Z Siedziba

WZyrardowieprzyul．Czystej5，96－300Zyrarddw，WPISanymdorqestruprzedsiebiorc6w

PrOWadzonego przez Sad Rqionowy dla m・St・Warszawy w Warszawie XIV Wydzial

GospodarczyKraiowegoReiestruSadowegopodnumerem：0000153850，NIP：838－000－72－

01，REGON750086653，kapitalzakladowy47207000，00PLN

ZWanymda噂，，ZamawlaJaCym’’，

reprezentowanymprzez：

ZdzislawaWilka－PrezesaZarzadu，

RyszardaChudzika－WiceprezesaZarzadu

a

ZWanymdalei，，Wykonawca’’，

reprezentowanymPrZeZ：

1．

2．

W vryniku wyboruoferty zlo20nej wzapytaniu ofertowym dotyczacym realizadidzialah

infbrmacyJnyChipromocyJnyChzvnazanychzrealizaqiaPrqiektupn・，，Utworzenie Punktu

SeLektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych（PSZOK）w m．Zyrarddw’’

wspd拍nansowanegozEuopeiskiegoFunduszuRozwqiuRegionalnegowramachPriorytetu

IV．，Srodowjsko，ZaPObieganie zagroZeniomi energetyka”DziaZania　4・2，，0chrona

powierzclmiziemi”Regionalnego Programu OperacyJnegO Wqjewddztwa Mazowieckiego

2007－2013．RPOWM2007－2013zostalazawartaninlqSZaUmowa，ZWanadalei●一Umow雀’’

OnaStepuJqCeitreSci：

§l

NiniqISZaUmowezawartobezstosowaniaprzeplSdwUstawyPrawozamdwiehpublicznych，

（tekstjednolityDz．Uz2013r．poz・907zpdZn・Zm・）zewzgledunawartoSczamdwienia
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eaZOl禁鳥〔盤競議題S

Pr（Ueklpn UルOrごemePunhu虎hkケツnegOZbIeranlaO函7dbwKomuna句jChIPSZOK）

一′mZVardo、γりiy呼nfUiml，SO、‘一a砂ニEurqpe／Sk，egOFundus劃Ro＝、VyuReg′OnahzegowramachPr′0ウ・letulV．ふodow′Sko．ニqpOb′egan′e

＝agrOSeIl10mIeIZergeoIka“‘D種atanta42，，00hronapowIer＝Chnl＝IemI’’RegIOnaII樗gOPrOgramuQzだraCyInegOW匂elydd＝＾〝a

ん佃こ0肋eC存ego2007－2013

SZacOWanaPOnizej14tys・eurO・Postepowanie prowadzoneJeStna ZaSadach okreSlonych

przezZamawlaIaCegO

§2

NazlecenieZamawlaJaCegO，WykonawcazobowiazuesiedorealizaqIPrZedmiotuumowy

jakimsa usluglPOleg劉aCenaOI）raCOWanlu，Wykonanlu，zakupieidostawiemalerialdw

infbrmacyjnychi promocyjnych dla Prqiektu pn・”Utworzenie Punktu Selektywnego

Zbierania Odpaddw Komunalnych（PSZOK）w m・Zyrarddw”zgodnie z wanlnkami

SZCZegdlowookreSlonymiwzapytaniuofertowymstanowiacymzalaczniknrldoUmowy，

OraZObietymiofertaWykonawcy，StanOWlaCaZalaczniknr2doumowy・

Wykonanieprzedmiotuumowybedziezgodne，，Wytycznymidlabene角もent6Wwzakresie

dzialahinfbmacyJnOPrOmOCyJnyCh w ramach Regionalnego Programu OperacyJnegO

Wqiewddztwa Mazowieckiego　2007－2013”oraz Strategia komunika函　Funduszy

EuOpdskich w PoIsce wramach NarodoweiStrategiiSpQinoScinalata2007－20130raZ

Zalacznikiem do Strategli komunikacji，C．∴KsiegaIdentynkaqii Wizualnej NSS

umieszczonymlnaStrOnieintemetowqwww．mazawla．eu・

§3

1．TeminrozpoczeclarealizaqlPrZedmiotuumowy－OddniapodpisaniaUmowy・

2．WykonawcazobowiaZLUeSiedowykonaniazamdwieniawteminachpodanychponiZei：

a）tablicainfbmac）jna－dodnia28．02・2014r・

b）tablicapamiatkowa－dodnia20・06・2014r・

C）infbrma函PraSOWe亘erwszadodnia28・02・2014r・・drugadodnia20・06・2014r

d）plakietkiinfOmac）Une－dodnia30・04・2014r・

e）materialypromocyjne－dodnia30・04・2014r・

§4

1．NadzdrnadrealizaqaprzedmiotuumowzestronyZamawlaJaCegOSPraWLUe：

Tel………………………………e一meil．…

2．Nadzdrnadrealiza埋prZedmiotuumowyzestronyWykonawcysprawuJe：

TeL……………………………．e一meil．

3．Wszelka korespondenqa pomiedzy Stronami powima byC kierowana na pISmie na

nastepuaceadresy：

a）Zamawiaiacego：

Przcdsiebiorstwo Gospodarki Komunalnqi”Zyrarddw”Sp．z o．0．96－300Zyrarddw

ul．Czysta5

4．StronyzobowiazuJaSleinfbmowa60Zmianieadresusiedzibyna14dniprzedplanowana

zmiana．WraziebrakupoinR）mOWaniakorespondenqawyslananadotychczasowyadres

bedzieuznanazaskuteczniedoreczonawteminie7dnioddnianadania・

Strona2Z6

PIZedslebIOrSLTyOGo岬0くねrktKomunalny，，Zyral・dtiw’’Sb．zo．0．

96－3003秒rardbw〟IC少〆05



eAZO〕愛息　｛濫綬諾囲

Prqeklpn UtworaemePunktZ・SelekかynegOZb，emmaOLM、γKomunalnychIPSZO均

一ym2ymldt5、品団PbUinanSOt‘′a砂′＝Rurqpqsk，egOFt，ndus＝uRoJVのuReg，OnahegowramachPr′0′y′etulV．jrodowtsko．＝ePOb′egame

ニagr0＝emOmtenerge擁a‖D勾aLama42．，00hrOnapOWterSC初，ご′em・‖Reg′OnalnegoPrOgramuOperaqyegOWbew d・nrWa

んねこ01のeC存ego2007－2013

5．ZamawiaJ雀CyZaStrZegaSObieprawodosprawowanianadzorunadrealizaqiaUmowyna

kazdymetaple，WZakresieiwfbmiejakauznazaniezbedna・

§5

1・Zamaw専acyzobowiazLJesiedozapJatywnagrodzeniazawykonanieprzedmiotuumowy

wkwocle．．…………．（Slownie∴………‥）zlotychbrluttO，Wtym：WartOSCpodatkuVAT

tokwotawwysokoSc上　　　　…．Zlotych（Slownie∴…………………・）・

2・WynagrodzeniemzawykonanieUmowyJeStcenaZaprOPOnOWanaWOfercieWykonawcy・

3．Wynagrodzenie WykonawcyJeSt Staleinie bedzie waloryzowane w czasie wykonania

Umowy

4．Wynagrodzenie wymienione w pkt・l obeim巾e wszelkie koszty zwiazane

zkompleksowymwykonaniemprzedmiotuumowy，ZgOdniez treSciazapytaniaofertowego

OraZZakresemokreSlonymwumowie．

5．Wykonawcaoiwiadcza，Zenaetaple PrZygOtOWaniaoferty zapoznalsieztreSciaopISu

przedmiotu Zamdwienia L涙ta w zapytaniu o氏rtowym oraz innymi materialami

OpisLtiacymiprzedmiotzap）aniaofertowegoorazwykorzystatwszelkieSrodkimajacena

celu ustalenie wynagrodzenia obdmLUaCegO PraCe ZWlaZane Z Wykonaniem przedmiotu

umOWy・

§6

1．Zaplatazawykonanieprzedmiotuumowyodbywacsie bedzienapodstawieprawidlowo

wystawionejjedneifakturyprzqiSCiowejifakturykohcowq・

FaktuJePrZgSClOWaWykonawcamoze wγStaWIC PO StWierdzeniuprzezZamawlgaCegO

Wykonanianw・Zakresuumow：

a）tablicainfbmac）車，

b）pierwszainfbmaq叩raSOWa・

2．Podstawado wystawlenia faktury przgsciow匂bedzie sporzadzony przez Wykonawce

izatwierdzonyprzezZamaw均aCegOPrOtOkdiodbioruprac・

ProtokdIodbioru prac zostanie zatwierdzony przez ZamawlaJaCegO PO StWierdzeniu，Ze

zakres prac objety protokolem zostal wγkonany zgodnie z zaplSami uetymi

w ZapytaniuOfertowymstanowiacymZalaczni nrldoumowy・

3．Podstawa∴WyStaWienia faktury kohcowei bedzie sporzadzony przez Wykonawce

izatwierdzonyprzezZamaw1割aCegOPrOtOkblkohcowegoodbioruprac・

4．Faktura kohcowa moze byc WyStaWiona przez Wykonawce po stwierdzeniu przez

Zamawl劉aCegOWykonanianw・Zakresu：

a）tablicapamjatkowa，

b）dmgainfbma函prasowa，

C）plakietkiinfbrmacりne・

d）materialypromocyJne．

Protok（il kohcowy odbioru prac zostallie zatwierdzony przez ZamawlaJaCegO pO

stwierdzeniu，Zezakrespracobietyprotokolemwymienionymwpkt・4zostalwγkonany

ZgOdniezzaplSamiZalacznikanrldoumowy・

4．Prawidlowo wystawione fakturyZamawl劉aCy uregulue wteminie21dniod dniaich

dostarczeniaZamawl劉aCemu．
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OAZO〕霧島　蕊態議題囲

Prqeklpn Utwor＝en′ePunkn，SeJuprWnegOZbIerantaOeu）adbwKomunahv／ChlPSZOKJ

WmZ）′m′tMwi’wspbUimnsowa砂′・Ez・仰り諏′egOFundus勧Ro・lyqIuReg70mInegowmmachPr′OryLelun／「，Srodb刑Sko．＝qPObJegame

蜘grOニemOm・energ・砂k．’’DごLaJama42，．OchrOmpO、Wer＝Chm・′em，’iReg′0′20面wgoProgmmuOF棺TaC〝lWgOWyewdd＝Ma

んねこ0肋eCkIegO2007－2013

5・PlatnoSciza faktury dokonywane bedaprzelewem na konto Wykonawcy wskazane na

魚kturze．

6・Fakturyi dokumentaqia dotycz雀Ca PlatnoSci bedzie sporz軸zana przez Wykonawce

W」eZykupoIskim．

7・Zadziehzaplatyuwaanybedziedzieliobci辞eniarachunkuZamawlaJaCegO．

§7
1・Zamawl劉aCyniezwloczniedostarczyWykonawcynaJegOPrOSbewszelkie znajdLJacesiQ

WPOSiadaniuZamawi彊3egOinfbmaqiei／1ubdokumenty（Wfbmiepisemn鉦jakiemoga

byCniezbednedlawkonanlaPrZedmiotuUmow．

2・NakaZdewezwanieZamawlgaCegOWykonawcazobowiaZanyJeStudostepniClub wydaC

WSZelkiedokumentyzwiazanezwykonywaniemninieiszdunowy．

3，Wykonawca，jakizatrudnionelubzaanga20WaneprZeZnlegOOsoby，Zardwnowtrakcie

WkonywaniaprzedmiotuUmovv，jakr6wnieZPOJqIWygaSnleClulubrozwlaZaniunie

bedaprzekazywa anirozpowszechniaCosobomtrzeciminfbmaqiiuzyskanychwzwiazku

Z Wykonywaniem mow，Chyba ze uzyskaja na to uprzednia，PISemna ZgOde

Zmaw均鮮egO．

§8
1・Za szkody powstale w czasie dostawy przedmiotu umowy odpowiedzialnosc ponosi

Wykonawca．

2・Zamawl劉aCy dokona sprawdzenia kaZdego elementu wchodzacego w sklad przedmiotu

umowy，q∴

a）tablicyinfbmacyineiipamiatkowqi

WykonawcakazdorazowoprzedstawiZamawl劉aCemuprqiekttablicdoakceptaql，

b）infbmaqjeprasowe

Wykonawcakazdorazowona5dniroboczychiprzedplanowanymteminempublikacji

przekaZeZamawlaJaCemuPrqiektinfbmaqlpraSOWejdoakceptaql，

C）plakietkiinfbmacyine

Wykonawca przedstawi Zamawl劉aCemu Prqiekt Plakietki do zatwierdzenia przez

ZamawlaJaCegOPrZedichwykonaniem

d）materialypromocyine

WszystkiematerialypromocyinemuSZauZySkaCzatwierdzenieprzezZamawl劉aCegOprZed

ichwykonaniemprzezWykonawce．

3・Zatwierdzenieelementdwokt6rychmowawpkt・20dbedziewfbmieplSem噂．

§9
Wprzypadkuwykonaniaprzedmiotuumowymaterialdw，Oktdrymmowa§2Umowy

niezgodniezzatwierdzonymprqiektemprzezZamawiaiacegoorazniezgodniezWytycznyml，

Oktdrychmowaw§2ZanTWiaiacyzwdcinakosztWykonawcyniezgodneelementy

a Wykonawca bedzie zobowlaZany doich ponownego wykonania／Sporzadzenia zgodnie

ZZatWierdzonymprqiektem．

§10

1・Zamawl劉aCymOze主軸acodWykonawcyzaplatykarumownych：

SmOna426
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OAZ○｝｝無象　謹議議題S

Prのebpn UnworニeIllePllnknISt・lekyWnegOZblerama的adbwKonnna砂Ch（PSZOKl

、川砂mnu一yi’棚pOUinansowa砂，＝EurqPySkLegOFt，ndusSuRoa〝qIuReg，0mInego一γramaChPr′0つ，teIulI′、．＄odo一購ko．こqPObLegtZn′e

Sagr0賞mIOmIeneIge少ka’’D＝laJaIILa42．．OchrOr！apOWLerニCh研＝JemIr’Reg′OnaInegoPrOgramuQpem鋤negOWqewbettwa

んねこ0－〝eCkIegO2007－2013

a）Wprzypadkuop62nieniawrealizaqiiprzedmiotuumowy，ZPrZyCZynlezacychpostronie

Wykonawcy・Wykon叩CaZaPJaciZamawi彊emukaIやumOWnaWVVSOkoScilOO・00zIza

kazdydziehopoznienlaWrealizaqlprZedmiotuumowy・

b）Wprzypadkuodst印ieniaodUmoYyPrZeZWykonawcelubZama、享jacegozprzyczyn

zaleznychod Wykonawcy，Zamawl劉aCy mOZe zada‘karyumownqIWWySOkoSci15％

WynagrOdzeniaumownegobrutto，Okterymmowaw§5ust・1Umowy・

C）W zaIeZnoSci od wyboru zamawiai雀CegO，kary umowne zostana potracone

ZVrynagrOdzenianaleznegoWykonawcyokreSlonegPW§5ust・llubbedaPlatneprzez

Wykonawcenapodstawiewezwaniadozaplatywclagu14dniodotrzymaniawezwania

PrZeZWykonawcewrazznotaobciztzeniow礼

2．WykonawcamozenaliczyCZamawl劉aCemukaryumowne：

a）ZaodstmienieodumowyzprzyczynzaleznychodZamawiajacegowwysokoSci15％

WynagrOdzenlaumOWnegObrutto．

3．Zamaw均aCy ZaStrZega SObie prawo dochodzenia na zasadach og61nych odszkodowah

przewyzsz劉aCyChwysokoSCkwotkarumownych・

4．Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych przez

ZamawlaJaCegOZWyStaWionychprzeznlegOfaktur．

§11

0prdcz przypadkdw okreSlonych w Kodeksie Cywilnym stronom przyslugLUe praWO

OdstqpleniaodUmowywnastepuacychprzypadkach：

1）Zamawiajacemuprzyslugujeprawoodst印ieniaodUmowy，WSytuaqiigdy：

a）Zaistnialaistotna zmiana okolicznogci powodLJaCa，Ze wγkonanie Umowy nielezy

Winteresie publicznym，CZegO nie moznabylo przewidzieC w chwilizawarciaUmowy

（Zamawiaiacy moZe odstapiC od Umowy w teminie30dniod powziecia wiadomoSci

OtyChokolicznoSciach），

b）Wykon叩C∴nieropocz封Wykonywaniauslugibezuzasadnionychprzyczynoraznie

kontynuueJg POmlmO WeZWania Zamawl劉aCegO Zlozonego na pISmle，prZeZ Okres

kolejnych14dnioddaty wezwania，

C）Wykonawcabez uzasadnionychprzyczyn przerwalrealizaqie uslugiiprzerwatatrwa

dhlZqi ni230dnilub bez uzasadnionych przyczyn pozostaJe W ZWloce w stosunku do

temin（iwpodanychwL塵tychw§3ust．20Wieceiniz30dni，

d）Wykonawcaniewykonuje．uslugzgodniezUmowaiobowiaz一輝ymiprzepisami，

e）Zostalwydanynakazz叩Ciami祉uWykonawcylubnastapilopogorszenleSytuaqii

finansowqiWykonawcy unlemOZliwl劉aCePraWidZowewykonanieUmowy，

f）Wykonawcazawiadomi・izpaskutekzaistnienianieprzewidzianychuprzedniookolicznoSci

niebedziemdglwywlaZaCSleZUmow，

2）Wykonawcyprzysluguieprawoodst牡）ieniaodUmowywszczegdlnoSci，gdy：

a）Zamawi彊yniewγyiazLJesiezobowiazkuzaplatyfakturprze？Okresd庇szy平

30dniliczac od temlnu PlatnoSciokreSlonego w ninlelSZei Umowle，mimo wezwanla
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OAZOuY無象　R。慈器蒜欝回

P均eklpn UルOrニemePunkluS祐旬間egOZbIerama的ad6－yKomuI棚のICh（PSZOり

wmZym′Ww－iw函Qina17SO、↓alZy＝EurqpyskLegOFt，ndus＝uRoユyqIuRegtomInegowramachF，′′Or，，ten，lV．．Srodo、tILSko．＝eZPOb′egan′e

＝agr0＝emOm′Cne′gebI広’’D刷a佃ma42，．Ochr0napO…erニChmニIemI’iRegIO′WhegOProgmmuOpeIlaCUnegO均elydd＝ルa

んねこOWIeCんego2007－2013

iwyznaczeniadodatkowego14dniowegoteminunazaplate，POdrygoremodstapieniaod

Umow，

b）Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionei przyczyny akceptaqii Protokolu Kohcowego

3）OdstapienieodU望WypWirLnO竺StaPiCwfbmやpisemneipodrygoremniewazmogci

takiegooSwiadczenialPOWlmOZaWlera uZaSadnienle．

§12

Wykluczasietakiezmianyumowy，ktdrebylybyniekorzystnedlaZamawlaJaCegO，ChybaZe

koniecznosc wprowadzeniatakichzmianwynikazkoniecznoSci，ktdrych nie moznabylo

przewidziecwchwilizawarciaumowy・

§13

1．WsprawachnieuregulowanychninlqSZ雀umOWa，StOSIUeSleprZePisyKodeksuCywiLnego・

2．Ewentualne spory wynikaiace ze stosowania nlnlqlSZ匂Umowy podleg網rOZPOZnaniu

przezsadwlaSciwydlasiedzibyZamawlaJaCegO

§14

Zmiany ninlqSZej Umowy∴Wymagga SpOrZ担zenia plSemnegO aneksu pod rygorem

nleWaZnOSCl．

§15

WykonawcabezplSemnejzgodyZamawlgaCegOniemozeprzenieSdwcaloScilubwczeSci

jakichkoIwiekprawwynikaiacychzninlqISZdUmovry・

§lG

UmowazostalasporzadzonawczterechjednobrzmlaCyChegzemplarzachwJeZykupoIskim，

jedenegzemplarzdlaWykonawcyltrZyegZemplarzedlaZamawl劉aCegO・

ZAMAWIAJACY

ZalaCZniknrl－ZaPytanieoftれOWe

Zalaczniknr2－Ofe証aWykonawcy

Przed∬ebtorsn〝OGo岬Odark－Komunalny，，Zyrardtiw’’♀）ZOO

96－300Zvar窃W初Cぅ短a5

WYKONAWCA
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