Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy
-WZÓR UMOWYUMOWA NR …………………………………………
Zawarta w dniu ……………….. 2018 r. pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118,
93-465 Łódź, (NIP: 7272755012, REGON: 100804793) działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na
rzecz (na mocy Porozumienia zawartego dnia 21 czerwca 2018 roku pomiędzy 16 Wojewódzkimi
Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego organizacji „Ogólnopolskich obchodów
25 - lecia“) :
1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
adres: 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5, NIP: 5421952597;
2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 5832094563;
3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19, NIP: 9542239831;
4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
adres: 25-155 Kielce, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, NIP: 9590832923;
5) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12, NIP: 6761026884;
6) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 7, NIP: 7121004696;
7) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
adres: 10-026 Olsztyn, ul. Świętej Barbary 9, NIP: 7393784538;
8) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska 53, NIP: 7542997507;
9) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
adres: 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 15a, NIP: 7781134790;
10) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
adres: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9, NIP: 8131096967;
11) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
adres: 71-323 Szczecin, ul. Ludwika Solskiego 3, NIP: : 8510010504;
12) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
adres: 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, NIP: 9561223682;
13) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, NIP: 5252088391;
14) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
adres: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, NIP: 8961001536;
15) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
adres: 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11, NIP: 9730277026;
- zwanymi w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „Zamawiającymi”reprezentowanym przez:

……………………………….. - ………………………………..,
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a firmą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………. - …………………………………
o następującej treści:

1.

§1
Przedmiot Umowy
Niniejszą Umowę Strony zawierają bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), z uwagi na brzmienie art. 4 pkt. 8.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania, montażu i demontażu wystawy
posterowej z okazji „Ogólnopolskich obchodów 25–lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej” oraz zapewnienia sprzętu niezbędnego do wykonania Umowy. Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Umowy.

3.

Wystawa posterowa, o której mowa w ust. 2, zwana w dalszej części Umowy „przedmiotem
zamówienia” lub „wystawą posterową”, zainstalowana zostanie w ……………………………………………………….

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług
wykonywanych również przez podwykonawcę/ów.

1.

§2
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów i informacji niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania informacji o postępie realizacji przedmiotu
zamówienia, akceptacji projektów graficznych i zawartości merytorycznej oraz zgłaszania uwag
i propozycji uzupełnień. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco współpracować z Zamawiającym przy
wykonywaniu Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że wartość stelaży ekspozycyjnych wynosi ……………… zł netto (słownie: ………),
plus podatek VAT (…%), tj. …………….. zł, co daje kwotę brutto …………………. zł, (słownie: ………………………).

4.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia stelaży ekspozycyjnych w czasie trwania wystawy posterowej,
a które to szkody powstaną z winy Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu
kosztów uszkodzonego elementu, w częściach równych od każdego z Zamawiających.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Strony Umowy spisują protokół szacując w nim wysokość szkód.

6.

Strony ustalają, że całkowita wartość szkód nie przekroczy kwoty brutto, o której mowa w ust. 3, przy
czym wartość szkód dla jednego elementu wystawy posterowej nie przekroczy 1/18 tej kwoty, tj. nie
przekroczy ………………… zł netto (…………… zł brutto).

7.

Spisany protokół, o którym mowa w ust. 5 będzie stanowił podstawę wystawienia przez Wykonawcę
16 faktur, każda na kwotę równą 1/16 wartości oszacowanej szkody. Zapisy §5 ust. 2 i 5 Umowy stosuje
się odpowiednio. Wysokość poniesionej przez Wykonawcę z winy Zamawiającego szkody zostanie
pokryta w częściach równych przez każdego z Zamawiających. Zobowiązanie do zapłaty odszkodowania
przez Zamawiających nie jest zobowiązaniem solidarnym.
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1.

§3
Przedstawiciele
Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

2) ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

2.

1.

Osoby wymienione w ust. 1, upoważnia się do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania działań, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu
zamówienia.
§4
Termin realizacji
Wystawa posterowa, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy odbędzie się w dniu 11 września 2018 roku.

2.

Zamawiający prześle Wykonawcy w formie elektronicznej w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy niezbędne materiały do przygotowania projektów.

3.

Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej do akceptacji:
1) projekty graficzne plansz ekspozycyjnych, banera reklamowego oraz wstęgi okolicznościowej;
2) szczegółowy plan wystawy posterowej.

4.

Wykonawca prześle projekty graficzne i plan wystawy posterowej w formie elektronicznej, o których
mowa w ust. 3 w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów do
przygotowania projektów.

5.

Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania materiałów do akceptacji,
prześle w formie elektronicznej Wykonawcy wszelkie uwagi lub wskaże błędy, wyznaczając termin na
ich usunięcie.

6.

Wykonawca naniesie zmiany wynikające z uwag Zamawiającego oraz poprawi ewentualne błędy
w czasie zapewniającym realizacje przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie. Ostateczny
wygląd graficzny wystawy porterowej przeznaczonej do montażu musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego.

7.

Po zakończeniu wystawy Wykonawca zdemontuje wszystkie jej elementy, odpowiednio je zabezpieczy
w sposób umożliwiający prawidłowy transport do siedziby Zamawiającego, zgodnie z zapisami pkt 5
Załącznika nr 1 do Umowy.
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1.

§5
Wynagrodzenie
Za należytą realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
całkowite w kwocie netto …………………. zł ( słownie: …………………………………………………), plus podatek VAT
(…%), tj. ……………. zł, co daje kwotę brutto …………………. zł (słownie: …………………………………………).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie bezpośrednio przez każdego z Zamawiających
w częściach równych na podstawie prawidłowo sporządzonych 16 (szesnastu) odrębnych faktur, każda
na kwotę netto …………………………… zł ( słownie: …………………………………………), plus podatek VAT (…%), tj.
…… zł, co daje kwotę brutto …………………. zł (słownie: …………………………………………). Zobowiązanie
Zamawiających w zakresie zapłaty wynagrodzenia nie jest zobowiązaniem solidarnym.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty poniesione przez
Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty: zaprojektowania
i wykonania plansz ekspozycyjnych, banera reklamowego oraz wstęgi okolicznościowej, stelaży
ekspozycyjnych, transportu, montażu i demontażu wystawy posterowej.

4.

Podstawę wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 stanowi podpisany przez obie Strony Umowy
bez uwag protokół odbioru, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Osobą upoważnioną ze strony
Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest osoba wskazana w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy lub
osoba ją zastępująca.

5.

Faktury płatne będą przelewem w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania w formie pisemnej przez
poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek bankowy
Wykonawcy w nich wskazany. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego
poszczególnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§6
Prawa autorskie

1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) przygotowane w ramach niniejszej Umowy utwory (m.in. projekty graficzne plansz ekspozycyjnych,
banera reklamowego oraz wstęgi okolicznościowej), będą stanowiły rezultat jego własnej, oryginalnej twórczości;
2) będą mu przysługiwały osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów (zgodnie z Ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1191
z późn.zm.), które zostały zrealizowane w ramach Umowy, oraz uzyskał zezwolenie na wykonanie
praw zależnych do w/w wymienionych utworów i przenoszenie ich na rzecz osób trzecich;
3) prawa autorskie do utworów nie będą obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz
osób trzecich;
4) ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych utworów
5) w przypadku korzystania przy wykonywaniu utworów z podwykonawcy/ów, Wykonawca gwarantuje
nabycie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej ich autorem, na
warunkach zgodnych co najmniej z zapisami niniejszej Umowy.

2. Na podstawie niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i udziela zezwolenia na wykonywanie praw
zależnych do utworów oraz przenosi na Zamawiającego własności nośników materialnych, na których te utwory zostały utrwalone;
2) przenosi autorskie prawa majątkowe, o których mowa powyżej i udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, które dokonywane jest na czas nieoznaczony, od dnia dostarczenia w/w utworów Zamawiającemu w formie elektronicznej przesłanych w tym celu przez Wykonawcę (w formie
plików);
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3) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach audio
i video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD- ROM;
b) zwielokrotnianie utworów przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia Umowy
(w tym techniki cyfrowej, audiowizualnej) na nośnikach, o których mowa powyżej;
c) sporządzanie wersji obcojęzycznych,
d) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie
nadań i wielkości nakładów,
e) wykorzystanie na stronach internetowych,
f) wykorzystanie w filmach multimedialnych,
g) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h) wykorzystanie dowolnych fragmentów do celów promocyjnych, informacyjnych i reklamy,
i) wykorzystanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych
udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych,
j) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
k) wykorzystywanie projektów w innych (nie objętych niniejszą Umową) artykułach wykonanych
przez Zamawiającego lub zleconych podmiotowi trzeciemu,
l) wykorzystywanie projektów we wszelkich kampaniach reklamowych, informacyjno - promocyjnych Zamawiającego,
m) wprowadzanie wszelkich zmian i skrótów, w tym w szczególności modyfikacji,
oraz korzystania z utworów po jego zmianach i modyfikacjach na wskazanych polach eksploatacji bez uzyskiwania oddzielnej mojej zgody.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo oraz rozporządzania i korzystania z opracowań
utworów wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości jak i w części.
4. Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty i wydatki, w tym
koszty obsługi prawnej, które Zamawiający poniosą, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko któremukolwiek z nich w związku z naruszeniem praw autorskich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego lub wstąpić do procesu w jego miejsce. W przypadku, gdy brak, utrata lub
ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do utworów spowoduje brak, utratę lub ograniczenie
Zamawiających, w całości lub w części, Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz
Zamawiających.
5. Zamawiający stają się współwłaścicielami praw do utworów wykonanych na podstawie niniejszej
Umowy.

§7
Kary umowne
1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia
przysługują kary umowne określone w ust. 2.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
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1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1%
wynagrodzenia całkowitego w kwocie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego w kwocie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
3) za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego w kwocie brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1 za każdy stwierdzony przypadek, przy czym przez nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia
należy w szczególności rozumieć:
a) zaprojektowanie i wykonanie plansz ekspozycyjnych, banera reklamowego oraz wstęgi
okolicznościowej niezgodnie z zaakceptowanym projektem;
b) umiejscowienie wystawy w innym miejscu, niż uzgodnione przez Zamawiającego;
c) inne, niż uzgodnione, wymiary stelaży, plansz ekspozycyjnych, banera reklamowego lub wstęgi
okolicznościowej;
d) wykonanie wydruków odbiegających jakością od otrzymanych materiałów zdjęciowych;
4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
leżących po drugiej stronie, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1b i 1d ta
ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego w kwocie brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, na podstawie not księgowych
obciążeniowych, kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia nawet niewymagalnego,
naliczanych proporcjonalnie w części 1/16 z każdej wystawionej przez Wykonawcę faktury, o której mowa
w §5 ust. 2. Umowy.
5. Za zwłokę w płatnościach, o których mowa § 5 ust. 5 z przyczyn leżących po stronie Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej dla każdego z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odpowiednio, chyba że zwłoka spowodowana będzie przyczynami, leżącymi po stronie Wykonawcy.
§8
Odstąpienie od Umowy
1. Oprócz sytuacji wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od
Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
a)
opóźnienie w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4 przekroczy 2 dni robocze;
b)
w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub złożony
zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości;
c)
Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu przez Zamawiającego;
d)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
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2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy nie otrzyma od Zamawiającego
merytorycznych materiałów, informacji i akceptacji projektów niezbędnych do realizacji
niniejszej Umowy w terminach, o których mowa w §4 ust. 2 i 5.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1d),
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać
złożone w terminie miesiąca od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jego złożenie.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy na osoby trzecie.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) i 2)
Umowy, strony zobowiązują się wzajemnie, dopełnić w stosunku do wskazanych przez siebie osób
obowiązku informacyjnego, związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Zmiany danych teleadresowych lub osób wskazanych do kontaktów pomiędzy stronami nie wymagają
sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązane są do informowania się nawzajem w formie pisemnej o zmianach, które zaistnieją w tym zakresie w przeciwnym wypadku korespondencję wysłaną z
użyciem dotychczasowych danych uznaje się za skutecznie doręczona.
5. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu umowy
Załącznik nr 2 - Wzór protokołu odbioru

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………………….

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i demontaż wystawy posterowej z okazji „Ogólnopolskich obchodów
25-lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Miejsce wystawy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Termin wystawy: 11 września 2018 roku.
Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Zaprojektowanie i wykonanie plansz ekspozycyjnych
a) Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie 18 sztuk plansz ekspozycyjnych w
formacie nie mniejszym niż 100 cm × 100 cm. Wykonawca przygotuje projekty graficzne w oparciu
o przekazane przez Zamawiającego zdjęcia, teksty i logotypy.
b) Plansze należy wykonać z materiału o twardym podłożu, przy zastosowaniu druku full-color
w technice zapewniającej wysoką jakość nadruku.
c) Zamawiający planuje umieszczenie na 16 planszach zdjęć wraz z tekstem, które przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania graficznego plansz na
podstawie przekazanych materiałów.
d) Dla pozostałych 2 plansz Wykonawca przygotuje min. 3 projekty graficzne uwzględniające m.in.:
- na pierwszej planszy - fizyczną mapę Polski z podziałem na województwa
z umieszczonymi logotypami 16 Funduszy zgodnie z nazwami województw oraz logotyp obchodów 25-lecia WFOŚiGW, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia grafiki fizycznej
mapy Polski w wysokiej rozdzielczości zapewniającej bardzo dobrą jakość wydruku;
- na drugiej planszy – infografiki nawiązujących tematycznie do danych liczbowych przekazanych
przez Zamawiającego oraz logotyp obchodów 25-lecia WFOŚiGW.
Projekty plansz powinny być konsultowane z Zamawiającym na bieżąco, a projekt końcowy musi zostać
przez niego zatwierdzony.
2. Stelaże ekspozycyjne
a) Stelaże ekspozycyjne o stabilnej konstrukcji, wykonane z materiałów dostosowanych do ekspozycji
wystaw wewnątrz budynku.
b) Stelaże muszą umożliwiać ich ustawienie w formie okręgu.
c) Wymiary stelaży ekspozycyjnych min. 100 cm x 200 cm.
d) Wymiary pola ekspozycyjnego (pod planszę ekspozycyjną) min. 100 cm x 100 cm.
e) Pole ekspozycyjne musi posiadać zabezpieczenie chroniące przed przemieszczeniem plansz.
f) Stelaże ekspozycyjne podlegają zwrotowi Wykonawcy po zakończeniu wystawy.
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3. Zaprojektowanie i wykonanie banera i wstęgi okolicznościowej
a) Zaprojektowanie i wykonanie banera reklamowego w formacie 200 cm × 200 cm do zawieszenia
pomiędzy filarami w pomieszczeniu gdzie będzie zorganizowana wystawa, projekt graficzny w oparciu o przekazany przez Zamawiającego logotyp 25-lecia WFOŚiGW, full-color.
b) Baner musi posiadać metalowe oczka umożliwiające jego mocowanie na wysokości.
c) Zaprojektowanie i wykonanie wstęgi okolicznościowej (otwarcie wystawy) o długości min. 14 m
i szerokości min. 25 cm, projekt graficzny w oparciu o przekazany przez Zamawiającego logotyp 25lecia WFOŚiGW, full-color.
4. Transport i montaż wystawy
Wykonawca zainstaluje wystawę oraz baner i wstęgę okolicznościową w dniu 10 września 2018 r.,
w miejscu jej ekspozycji w Warszawie. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 11 września 2018 r.
o godzinie 13.00. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sprzęt niezbędny do transportu i montażu
wystawy .
5. Demontaż wystawy i transport
Wykonawca zdemontuje wystawę w dniu 11 września 2018 r. po godz. 18.00. Wykonawca we własnym
zakresie zapewni sprzęt niezbędny do demontażu wystawy. Wykonawca zapewni przewóz plansz ekspozycyjnych oraz banera reklamowego z miejsca wystawy do siedziby Zamawiającego w Łodzi przy ul. Dubois
118 najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. Dzień i godzina przekazania plansz ekspozycyjnych oraz banera
reklamowego zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Każda
z plansz musi być zapakowana jednostkowo w sposób zapobiegający uszkodzeniu. Wykonawca zapewni
odpowiednie zabezpieczenia plansz ekspozycyjnych oraz banera reklamowego podczas transportu. Za
zniszczenia powstałe podczas demontażu lub transportu plansz ekspozycyjnych oraz banera reklamowego
odpowiada Wykonawca.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy
a) Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, montażu lub demontażu systemu wystawienniczego
wraz z planszami odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej
naprawy uszkodzonych elementów, bądź wymiany na nowe, o identycznych lub równoważnych
parametrach na własny koszt.
b) Jako okres realizacji umowy Zamawiający rozumie okres od dnia jej podpisania do dnia przekazania
plansz ekspozycyjnych oraz banera reklamowego Zamawiającemu protokołem odbioru, po zakończeniu ekspozycji. W okres ten wlicza się również czas trwania ekspozycji.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………

…………….………., ....................r.
miejsce

data

Protokół Odbioru
Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź,
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przedmiot:
Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i demontaż wystawy posterowej z okazji „Ogólnopolskich obchodów
25–lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zgodnie z Umową nr
……………….. z dnia …………………2018 r.
W dniu ……………….….. Wykonawca przekazał Zamawiającemu niżej wymienione elementy wystawiennicze:
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………
Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie/niezgodnie* z zawartą Umową.
Zamawiający zgłasza następujące wady/usterki/braki*:
1) ...........………………………………………………………………………………………..........................................
2) ...........………………………………………………………………………………………..........................................
3) ...........………………………………………………………………………………………..........................................
Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

.................................................
W imieniu Wykonawcy

.......................................................
W imieniu Zamawiającego

*- niepotrzebne skreślić
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