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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

UMOWA NR ZP.032. .2022.BK (projekt) 

Zawarta w Popielowie w dniu …………………… r. 

pomiędzy  

Gminą Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach, 

z kontrasygnatą  

Skarbnika Gminy – Magdaleny Gandyra 

a: 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod nazwą … z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ..., ... (wpisać adres), 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., NIP ..., REGON 

...,  

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pn. ……..… z siedzibą w ………. (wpisać tylko 

nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON ………….,  

zwaną/-ym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, 

reprezentowaną/-ym przez ……. / działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do 

umowy3 

Strony zgodnie postanowiły co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu kompleksowej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu odpadów komunalnych, uwzględniającej wiele zagadnień 

szczegółowych i zakładającej serię imprez informacyjno-edukacyjnych dla projektu pn. „Działania 

informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”. 

 
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2. Przedmiot zamówienia dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest edukacja ekologiczna skierowana do wszystkich 

mieszkańców Gminy Popielów. Kampania powinna zawierać również elementy, które będą 

oddziaływać na wszystkich mieszkańców województwa opolskiego z zakresu gospodarki 

odpadami, w tym informacje i edukacja dot. selektywnej zbiórki oraz możliwości zapobiegania 

powstawaniu odpadów komunalnych,  

Podjęte działania mają przyczynić się do: 

a) zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

b) kształtowania właściwych postaw i wartości; 

c) podniesienia poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami, podkreślenia roli 

zapobiegania/zmniejszenia ilości powstałych i składowanych odpadów (hierarchia 

postępowania z odpadami). 

Długookresowym celem działań informacyjno-edukacyjnych jest doprowadzenie do redukcji ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie. 

2) Grupa docelowa: Kampania powinna być skierowana do wszystkich grup, tj. dzieci (od 0 do 12 

lat), młodzież (od 13-17 lat), dorośli (od 18 lat, w tym seniorzy). Szczególnie ważną grupę 

odbiorców stanowią dzieci i młodzież oraz seniorzy, w celu podnoszenia świadomości w zakresie 

konieczności prowadzenia właściwej segregacji odpadów wśród tych grup wiekowych. 

Wykonawca będzie odpowiadać za spójność prowadzonych działań. 

3) Zastosowana forma przekazu: Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być prowadzona 

różnymi, wzajemnie uzupełniającymi się metodami, wykorzystującymi zarówno narzędzia 

internetowe jak i w formie warsztatów/prelekcji organizowanych w mniejszych grupach, a także w 

formie dużych wydarzeń plenerowych. Treści powinny być prezentowane w przystępny i 

atrakcyjny sposób oraz dostosowane pod względem merytorycznym i metodycznym do grupy 

odbiorców. 

Działania kampanii informacyjno-edukacyjnej powinny obejmować następujące formy: 
a) imprezy informacyjno-edukacyjne, 

b) materiały audiowizualne (pokazy przezroczy, ogłoszenia w radiu, wystawy), 

c) materiały drukowane (ulotki, broszury, plakaty, materiały szkoleniowe). 

Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być również zgodna z Planem Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 

4. W RAMACH KOMPLEKSOWEJ KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ, WYKONAWCA 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ M.IN. DO UWZGLĘDNIENIA W OFERCIE CENOWEJ NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: 

1) Zaprojektowanie i prowadzenie w okresie realizacji projektu podstrony na stronie internetowej 

Gminy Popielów. Na stronie znajdować się mają: 

a) informacje przygotowane przez Wykonawcę nt. podejmowanych w ramach kampanii działań 
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informacyjno-edukacyjnych oraz treści edukacyjne odnoszące się do celów kampanii, artykuły 

itp., 

b) przegląd aktualnie obowiązujących aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, 

c) opis obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zapobiegania 

powstawaniu odpadów, 

d) na stronie mają znajdować się ponadto (nawiązujące do treści kampanii):  

− puzzle w standardzie HTML5 – min. po 2 wersje dla dwóch grup wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym i dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej (łącznie 4 różne 

wersje puzzli), 

− kolorowanki w standardzie HTML5 – min. po 1 wersji dla dwóch grup wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym i dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej (łącznie 2 różne 

kolorowanki) z możliwością pobrania kolorowanki również w formie PDF do wydruku, 

− quizy – po 1 wersji/półrocze trwania projektu dla trzech grup wiekowych: dzieci w wieku 

przedszkolnym, dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, dzieci i młodzież 

uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych, minimum 5 pytań w ramach jednego quizu 

(łącznie 3 różne quizy/półrocze); 

− przykłady zajęć, zabaw dla dzieci, które mogą być prowadzone przez opiekunów (np. 

rodziców, dziadków) - dwie wersje, po jednej dla dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku 

przedszkolnym, dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej; w każdej z wersji 5 

przykładów zajęć, zabaw; 

e) Podstrona musi być wyposażona w bezpłatne internetowe narzędzie służące do analizy 

statystyk; 

f) Zamawiający informuje, że strona www.popielow.pl zbudowana jest na autorskim CMS-ie 

(SkyCMS), który stworzyła firma Netconcept; Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie 

zrobić podstronę, która zostanie podpięta do strony Zamawiającego w inny sposób (nie 

koniecznie przez SkyCMS Netkonceptu). Wykonawca zobowiązany będziecie jedynie do 

podania w jaki sposób podstrona została stworzona, czy wymaga baz danych, itp.; 

Zamawiający w podobny sposób ma wykonaną podstronę: http://ebazar.popielow.pl/ 

g) Utworzona podstrona po zakończeniu realizacji projektu zostanie własnością Zamawiającego; 

2) Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych (Social Media): 

a) kampania na portalach społecznościowych – utworzenie, prowadzenie, moderowanie 

i aktualizowanie treści na minimum 1 portalu umożliwiającym publikowanie i udostępnianie 

informacji, zdjęć i filmów, jak najszerszemu gronu odbiorców, 

b) przekazywanie informacji o wszystkich prowadzonych w ramach kampanii działaniach – 

przygotowywanie i uzupełnianie treści graficznych i tekstowych, w tym informacje 

o planowanych wydarzeniach, 

c) promocja konkursów plastycznych oraz zakładki (podstrony) na stronie internetowej Gminy 

Popielów, 

d) utworzone przez wykonawcę konta po zakończeniu realizacji projektu zostaną własnością 

Zamawiającego; 

3) Konkurs plastyczny z nagrodami: 

a) zaplanowanie, przygotowanie, przeprowadzenie i rozpropagowanie w porozumieniu 

http://www.popielow.pl/
http://ebazar.popielow.pl/
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z Zamawiającym konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Popielów. Tematyka 

prac zgodna z celami kampanii; 

b) konkurs skierowany do 3 grup: 

− dzieci w wieku przedszkolnym, 

− dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kl. I-IV,  

− dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kl. V-VIII, 

c) wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zakupi dostosowane do wieku uczestników 

nagrody rzeczowe: 

− po 5 nagród dla każdej grupy dzieci (grupy wiekowej) o wartości ok 500 zł (5 x 3 x 500 zł), 

− po 2 nagrody dla 2 placówek oświatowych, w których najwięcej uczniów uczestniczyło w 

konkursie o wartości ok 1.500 zł każda nagroda (2 x 2 x 1.500 zł), 

d) konkurs plastyczny przeprowadzony będzie w oparciu o regulamin konkursu opracowany 

przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym; 

4) Warsztaty/prelekcje edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych na terenie Gminy 

Popielów: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów/prelekcji dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym we wszystkich publicznych placówkach oświatowych na terenie 

gminy, tj. 3 przedszkola i 3 szkoły podstawowe, 

b) warsztaty mają dotyczyć tematyki związanej m.in. z selektywną zbiórką odpadów, 

zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz powtórnemu wykorzystaniu odpadów, 

c) warsztaty powinny być przeprowadzone w każdej placówce oświatowej z podziałem na grupy 

wiekowe tj. dzieci przedszkolne, dzieci szkolne w kl. I-IV, dzieci szkolne kl. V-VIII po jednym 

spotkaniu: 

− w I półroczu 2022 r. (najpóźniej do połowy czerwca), 

− w II półroczu 2022 r. (najpóźniej do połowy grudnia); 

d) zakres wiedzy przekazywanej podczas warsztatów/ prelekcji powinien być dostosowany do 

grupy wiekowej,  

e) czas trwania jednego spotkania powinien wynosić min. 2 godz. lekcyjne, 

f) podczas warsztatów powinny być zapewnione dla uczestników materiały dostosowane do 

wieku uczestników i symboliczne gadżety związane z tematyką spotkań; ilość dzieci 

(przedszkolaków i uczniów) została podana poniżej w podziale na poszczególne placówki 

(stan na 10 luty 2022 r. – ilość dzieci może ulec zmianie, w szczególności we wrześniu po 

rozpoczęciu nowego roku szkolnego +/- 10 %): 

Nazwa szkoły / placówki Liczba uczniów ogółem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DZIERŻONA 
W KARŁOWICACH 135 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POPIELOWIE 121 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KARŁOWICACH 62 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOŁKOWICACH 75 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE 258 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH 143 
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g) Zamawiający informuje, że sposób organizacji warsztatów, w tym ilość osób prowadzących, 

konkretne dni lub godziny warsztatów, ilość dzieci podczas zajęć (1 klasa lub cała grupa 

wiekowa), itp., zależeć będą od wybranego Wykonawcy, który zobowiązany będzie do 

przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym przygotowanego przez siebie harmonogramu 

wszystkich działań; 

h) Zamawiający informuje, że sale do przeprowadzenia warsztatów we wszystkich placówkach 

oświatowych zostaną udostępnione wybranemu Wykonawcy nieodpłatnie, wraz z dostępem 

do niezbędnych mediów (jeżeli będzie taka konieczność); 

5) Wydarzenia (tzw. eventy) edukacyjno-informacyjne: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch imprez plenerowych po jednej 

w I półroczu i w II półroczu 2022 r., w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym, 

prowadzonych zgodnie z zasadą „nauka przez zabawę”, 

b) organizowany event może być realizowany we współpracy z Zamawiającym w ramach 

prowadzonych działań, np. jako impreza towarzysząca większemu wydarzeniu o dużej 

frekwencji; Zamawiający informuje, że obecnie ma już zaplanowane kilka imprez 

plenerowych, które mogły by być realizowane wspólnie; decyzja o wspólnym 

przeprowadzeniu eventu zależeć będzie od wybranego Wykonawcy; 

c) wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi eventy w sposób przystępny, atrakcyjny 

i dostosowany pod względem merytorycznym i metodycznym do wszystkich przewidywanych 

uczestników wg grup wiekowych odbiorców, 

d) tematyka oraz atrakcje eventów muszą być związane z przedmiotem i celem kampanii 

informacyjno-edukacyjnej, 

e) przewidywany czas trwania każdego eventu ok 4 h, 

f) w ramach każdego z eventów, wykonawca zapewni wykorzystanie przynajmniej: 

− trzech stanowisk, w ramach których prowadzone będą gry edukacyjne, pokazy, 

eksperymenty, doświadczenia , gry ruchowe, itp., 

− każde ze stanowisk powinno posiadać zadaszenie (namiot z podnoszonymi/ usuwanymi 

ścianami) zabezpieczające stanowisko przed wiatrem i wodą. Min. wielkość jednego 

stanowiska to 9m2. Każde ze stanowisk obsługiwane przez min. 1 osobę prowadząca 

zachęcającą do udziału/zabawy/skorzystania z atrakcji, 

g) wykonawca zapewni skuteczną promocję wydarzeń (strona internetowa, kolorowe plakaty 

w formacie min. A3, media społecznościowe, ogłoszenia w lokalnym radiu itp.), 

h) wykonawca zapewni kompetentny i merytorycznie przygotowany personel niezbędny do 

właściwego przebiegu eventu, w tym co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję animatora, 

i) wszelkie atrakcje/ aktywności w trakcie eventów muszą być bezpieczne dla korzystających, 

posiadać stosowne atesty/certyfikaty bezpieczeństwa i być zgodne z przepisami prawa, 

j) Zamawiający informuje, że teren, na którym będą przeprowadzane eventy zostanie 

bezpłatnie udostępniony wybranemu Wykonawcy wraz z dostępem do niezbędnych mediów, 

które są tam zlokalizowane (jeżeli będzie taka konieczność); 

6) Opracowanie broszur/ulotek informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w ilości min. 2.000 

szt. wykorzystywanych podczas organizowanych eventów, warsztatów, 

a) Format A4 do A5 lub DL (wybrany format przez Wykonawcę zgodnie z zaproponowanym 
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projektem ulotki), 

b) Papier ekologiczny, 

c) Druk dwustronny, 

d) Wykonawca zapewni stojaki z na ulotki i materiały informacyjne, wielkością dostosowane do 

wystawianych w nich materiałów – 6 szt. (po zakończeniu wszystkich spotkań związanych z 

kampanią stojaki zostaną własnością Zamawiającego); 

− materiał, z którego ma być wykonany stojak: tworzywo sztuczne przeźroczyste/metal, 

− konstrukcja stojaków: kieszeń na ulotki zamocowana na słupku/nodze; 

5. Informacje dodatkowe/wymagania: 

1) Wszystkie opisane wyżej planowane działania obligatoryjnie będą konsultowane przez 

Wykonawcę z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego i muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

2) Wykonawca opracuje wszystkie elementy merytoryczne i graficzne na każdym etapie kampanii. 

Wykonawca zapewni zakup niezbędnych zdjęć/grafik z uwzględnieniem opłat licencyjnych (jeżeli 

dotyczy). Grafika Kampanii powinna być spójna dla wszystkich mediów przekazu informacji. 

Projekt każdego elementu powinien być przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje koncepcję kampanii uwzględniając 

wszystkie działania promocyjne i dobór narzędzi, a następnie zrealizuje go na warunkach 

i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zaproponowanej przez 

Wykonawcę koncepcji/programu i harmonogramu kampanii. 

5) Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego programu oraz harmonogramu działań informacyjno-

edukacyjnych 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie przedmioty, które będą opracowywane w trakcie 

trwania umowy na oznakowanym nośniku elektronicznym. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do promowania kampanii poprzez ogłoszenia w lokalnym radiu 

o zasięgu całego województwa opolskiego, w szczególności poprzez zachęcanie do: 

a) skorzystania z prowadzonej przez Wykonawcę podstrony internetowej i kampanii w mediach 

społecznościowych, 

b) udziału w wydarzeniach/eventach plenerowych; 

8) Sporządzenie sprawozdania z realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej i przekazania go 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia całego przedmiotu zamówienia. 

9) Dokumentowanie liczby uczestników biorących udział w kampaniach informacyjno-edukacyjnych, 

poprzez listy obecności, ankiety itp.; Dokumenty te muszą być realizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – 

dalej „RODO”; 
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10) Elementy uwzględnione na ulotkach, stronie internetowej, w mediach społecznościowych 

i materiałach związanych z organizacją działań informacyjno-edukacyjnych obowiązkowo zawierać 

będą logo zgodnie z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 (dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), link do strony: 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362  

11) Zgodnie z § 2 niniejszej umowy w cenie usługi Wykonawca zapewnia także przekazanie praw 

autorskich i pokrewnych do wszystkich materiałów i informacji przekazanych Zamawiającemu, 

w tym również do udostępnionych poprzez podstronę internetową i media społecznościowe, na 

wszystkich polach eksploatacji; przeniesienie przedmiotowych praw autorskich nie będzie 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

12) Wszystkie udostępniane materiały poprzez podstronę internetową oraz media społecznościowe 

muszę być dostępne cyfrowo. 

§ 2 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich i pokrewnych do 

wszystkich materiałów i informacji przekazanych Zamawiającemu, w tym również do udostępnionych 

poprzez podstronę internetową i media społecznościowe, o których mowa w niniejszej umowie, na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14), w tym także prawo do 

zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

2. Przeniesienie przedmiotowych praw autorskich nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac przy opracowaniu przedmiotu zamówienia 

z udziałem osób trzecich, którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa 

autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich 

celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym niniejszą umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku 

z realizacją niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy 

opisany jest w § 1 niniejszej umowy oraz przekazane prawa autorskie, o których mowa w § 2 niniejszej 

umowy, wynosi:   

1) netto: …………………………… zł 

2) stawka VAT: ………………. % 

3) brutto: …………………… zł (słownie: ………………………… zł i …./100), 

− z czego zakres rzeczowo – cenowy dla poszczególnych elementów kampanii informacyjno-

edukacyjnej został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie. 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek, upusty, rabaty, koszty przejazdów, delegacje, 

niezbędne materiały, itp., a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. 

4. Wykonawca oświadcza, że zakres usługi określony w § 1 niniejszej umowy nie budzi wątpliwości. 

Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu oraz 

treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca 

potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub 

kosztów prac. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz z wyliczeniem ich wartości i nie wnosi 

z tego tytułu żadnych zastrzeżeń 

7. Strony ustalają, że płatność kwoty określonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu dla przedmiotu 

zamówienia sprecyzowanego w niniejszej umowie odbywać będzie się fakturami częściowymi oraz 

końcową, odpowiednio: 

1) płatności częściowe – zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu harmonogramem, 

2) płatność końcowa nie mniejsza niż 10 % wartości określonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, 

po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia – pozostała część umownej ceny brutto 

(z uwzględnieniem wcześniejszej płatności częściowej, o której mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego 

paragrafu). Faktura końcowa powinna być wystawiona najpóźniej do połowy grudnia 2022 r. 

8. Częściowe/końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Końcowe rozliczenie nastąpi na 

podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.  

9. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego, o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu traktuje się jako datę wykonania i odbioru całego przedmiotu zamówienia. 

10. Faktury powinny zostać wystawione na: 

Gmina Popielów 

46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

NIP: 9910312563 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego 

12. Za opóźnienie w płatności faktury/rachunku Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy tj. 

………………….. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od marca 2022 do grudnia 2022 r. 
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3. Terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zmówienia (kampanii informacyjno-

edukacyjnej) zostaną zawarte w harmonogramie przygotowanym przez Wykonawcę. Wykonawca ma 

prawo do aktualizacji zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu. Każdorazowo aktualizację 

harmonogramu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

4. Jako termin zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia rozumie się 

zakończenie/zrealizowanie wszystkich elementów przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia – 

do połowy grudnia 2022 r., z tym że podstronę internetową oraz kampanię w mediach 

społecznościowych należy prowadzić do końca grudnia 2022 r. 

§ 5 

1. Zamawiający zapewni stały i bezpośredni kontakt ze swoimi przedstawicielami. Przedstawicielami ze 

strony Zamawiającego są m.in.: 

1) Kierownik referatu BOS – Pani Irena Michno, e-mail: rolnictwo@popielow.pl, tel. 77 427 58 50, 

2) Inspektor ds. budownictwa – Pani Beata Kupczyk-Piechota, e-mail: zp1@popielow.pl, tel. 77 427 

58 52, 

3) Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa – Pani Renata Zborowska, e-mail: gk@popielow.pl, 

tel. 77 427 58 53; 

2. Wykonawca zapewni stały i bezpośredni kontakt ze swoimi przedstawicielami. Wykonawca ustala 

osobę do kontaktu w osobie – Pan/Pani ………………………., e-mail:……………………….., tel. ……………………….. 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w funkcjonowaniu podstrony internetowej lub 

w funkcjonowaniu konta w mediach społecznościowych, które zostały zgłoszone Wykonawcy do 

usunięcia, 10 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia; 

2) z tytułu zakupu nagród do konkursu plastycznego, które wartością znacząco będą odbiegać od 

kwoty, którą Wykonawca miał przeznaczyć na jej zakup, w wysokości 100 zł za każdą 

nieprawidłowo zakupioną nagrodę dla dziecka i/lub w wysokości 400 zł za każdą nieprawidłowo 

zakupioną nagrodę dla placówki oświatowej; przez znaczącą różnicę Zamawiający rozumie co 

najmniej 80 zł różnicy w przypadku nagrody dla dziecka lub co najmniej 200 zł różnicy w 

przypadku nagrody dla placówki oświatowej; 

3) Z tytułu samego faktu istnienia wad lub usterek lub nieprawidłowo zrealizowanych/wykonanych 

poszczególnych elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej, dla których brak jest możliwości 

naprawienia/usunięcia wad lub usterek, w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zakres rzeczowo – cenowy) – dotyczące tego elementu 

kampanii; 

4) w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 15 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3). 

mailto:rolnictwo@popielow.pl
mailto:zp1@popielow.pl
mailto:gk@popielow.pl
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2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niezależnie od stopnia 

zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3). 

3. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, 

strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania 

rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem umownych obowiązków 

drugiej strony. 

4. Wymienione w ust. 1 i/lub 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie 

zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar 

umownych z kwoty z należności Wykonawcy. 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. 

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:  

1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,  

2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

4. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie: 

1) wystąpienia siły wyższej; 

2) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objętych 

przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, a także w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części 

wynagrodzenia za zlecone prace, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano; 

3) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 

stanu prawnego; 

4) zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek 

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do 

prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac/usług objętych dotychczas tym 

zadaniem stało się zbędne; 

5) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane 

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia; 

6) wystąpienia świadczeń/prac/usług zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia 

a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju 



 

Projekt pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0001/20-00 z dnia 31.05.2021 r. 

Strona 11 z 15 

i charakteru danego elementu, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, 

których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego 

7) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy stron umowy, nie powodujących zmiany 

charakteru, celu i istoty umowy, a konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość 

zmiany nie przekracza 50 % wartości umownej określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy; 

8) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub 

stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie; 

9) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność 

dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie 

powodujących zmiany celu i istoty umowy; 

10) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca; 

5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu, w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną 

dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu, muszą być to zmiany nieistotne (nie 

wpływające znacząco na cały zakres przedmiotu zamówienia) oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 10 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w wyniku: 

1) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym dla przedmiotowego zadania, a także nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym 

podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych 

płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac; 

8. Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 

3) zmiana/aktualizacja harmonogramu przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej; 

§ 8 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 

a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 

32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych 

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 

przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 9 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, o których mowa w niniejszej 

umowie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, w przypadku gdy 

dostarczona faktura opiewać będzie na kwotę równą lub przewyższającą 15.000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które 

będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie 

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2021.2439 t.j. z dnia 

2021.12.28 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2021.2439 t.j. z dnia 2021.12.28 z późn. zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie ustalonym w niniejszej umowie. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 

podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 

świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 



 

Projekt pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0001/20-00 z dnia 31.05.2021 r. 

Strona 14 z 15 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero 

gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§ 13 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

Załączniki: 

1. Zakres rzeczowo – cenowy dla poszczególnych elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.032. .2022.BK r. z dn. ………………… r.: 

Zakres rzeczowo – cenowy dla poszczególnych elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej: 

Lp. Zakres rzeczowy 
Cena 

netto [zł] 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

Cena 

brutto 

[zł] 

Uwagi/ krótki opis 

1. Zaprojektowanie i prowadzenie w 

okresie realizacji projektu 

podstrony na stronie internetowej 

Gminy Popielów 

    

2. Przygotowanie i przeprowadzenie 

kampanii w mediach 

społecznościowych (Social Media) 

    

3. Konkurs plastyczny z nagrodami     

4. Warsztaty/prelekcje edukacyjne 

dla dzieci przedszkolnych i 

szkolnych na terenie Gminy 

Popielów 

    

5. Wydarzenia (tzw. eventy) 

edukacyjno-informacyjne 

 

 

   

6. Opracowanie broszur/ulotek 

informacyjnych z zakresu 

gospodarki odpadami 

    

RAZEM  -  - 
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