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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego   

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, zaś Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania raportu 
analizującego obecność w mediach informacji dotyczących haseł:  

• RPO WP 2014 – 2020 

• środki unijne (na Podkarpaciu) 

• Fundusze Europejskie 

• współfinansowany z RPO WP 

• Instytucja Zarządzająca 

• Instytucja Pośrednicząca 

• EFRR 

• EFS 

• wdrażanie RPO WP 

• realizacja RPO WP 

• beneficjent 

• promocja funduszy 

• lotnictwo i kosmonautyka 

• OZE 

• inteligentne specjalizacje   

na podstawie materiałów wyszukanych w prasie, radiu, telewizji i internecie. Raport ten stanowi 
własne Opracowanie dokumentacyjne Wykonawcy („Opracowanie”). 

2. Lista uwzględnianych tytułów prasowych, redakcji radiowych i telewizyjnych oraz portali 
internetowych, w których wyszukiwane są materiały może być aktualizowana przez 
Wykonawcę w dowolnym czasie. Listy uwzględnianych tytułów prasowych oraz portali i stron 
internetowych w momencie podpisania umowy znajdują się pod następującymi adresami 
internetowymi:  

1) ………………………..–  lista uwzględnianych tytułów prasowych, 

2) ………………………..-   lista uwzględnianych stacji radiowych  

3) ……………………….. –  lista uwzględnianych stacji telewizyjnych  

 2)  ………………………..–   lista uwzględnianych stron i serwisów internetowych. 

Raport analizujący obecność w mediach informacji dotyczących haseł wymienionych w § 1 pkt. 1 
będzie przesyłany na następujące adresy e-mail: 

 w.magnowski@podkarpackie.pl 

 g.bartnik@podkarpackie.pl 

 t.zielinski@podkarpackie.pl 

mailto:w.magnowski@podkarpackie.pl
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 w.rejman@podkarpackie.pl 

 j.skrzypek@podkarpackie.pl 

 s.tecza@podkarpakie.pl 

 a.zarzyczny@podkarpackie.pl 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania aktualizowanego na bieżąco Opracowania 
poprzez umieszczanie Opracowania wraz z wycinkami, na podstawie których jest ono 
tworzone, na chronionej przed niepowołanym i publicznym dostępem Platformie Informacyjnej 
Wykonawcy dedykowanej Zamawiającemu codziennie z aktualizacją co godzinę. Dodatkowo 
Opracowanie będzie wysyłane raz w miesiącu do Zamawiającego na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4,        
35-010 Rzeszów. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dodania serwerów Wykonawcy do tzw. „whitelist”, lub do 
zastosowania innego rozwiązania, aby żadne systemy Zamawiającego nie blokowały 
dostarczenia maili Wykonawcy. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznego zezwolenia na korzystanie z Opracowania 
wraz z wycinkami, na podstawie których jest ono tworzone, o których mowa w ustępach 
powyższych wyłącznie na potrzeby użytku wewnętrznego Zamawiającego, w szczególności 
bez prawa ich udostępniania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, a przede wszystkim bez 
prawa ich rozpowszechniania. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za świadczenie 
usługi przez cały okres trwania umowy tj. od 01.04.2016 r. do 30.11.2016 r. w wysokości 
…………… zł brutto – opłata za Opracowanie uwzględniające analizę haseł opisanych w § 1 
pkt 1 na podstawie materiałów odnalezionych w prasie, radiu, telewizji i internecie, gdzie: 

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za świadczenie usługi przez okres jednego miesiąca 
wynosi: …………………….. zł.  

2. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne jest na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

4. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili uznania rachunku bankowego wskazanego w ust. 3.  

5. Wartość umowy oraz zakres usług może być przez strony zmieniony w czasie trwania umowy 
w formie aneksu do niniejszej umowy. 

6. W przypadku zalegania z płatnościami przez Zamawiającego i po bezskutecznym wezwaniu do 
zapłaty, Wykonawca może wstrzymać przesyłanie Zamawiającemu Opracowań wraz                 
z wycinkami, na podstawie których są one tworzone. Wstrzymanie wysyłania Opracowań nie 
stanowi zawieszenia współpracy pomiędzy stronami ani rozwiązania Umowy, w związku           
z czym nie zwalnia Wykonawcy z realizacji usługi. Nie jest też podstawą do odmowy lub 
pomniejszenia wynagrodzenia za realizowane dla Zamawiającego usługi. Po przedstawieniu 
dowodu zapłaty zaległych należności, dostarczanie Opracowań wraz z wycinkami, na 
podstawie których są one tworzone jest wznawiane, a nie przesłane wycinki są uzupełniane. 
Wstrzymanie przesyłania Zamawiającemu Opracowań wraz z wycinkami, na podstawie których 
są one tworzone z przyczyn określonych w ust. 7 nie stanowi niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

mailto:w.rejman@podkarpackie.pl
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7. W razie zalegania z płatnościami przez Zamawiającego za dwie lub więcej faktur, Wykonawcy 
przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, 
tj. ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 3 

1. W przypadku uwzględnionej przez Wykonawcę reklamacji dotyczącej pominięcia                     
w Opracowaniu wycinka z prasy lub Internetu, Zamawiający uzyska upust w wysokości 
…………….. zł brutto. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, maksymalna 
wartość sumy kar nie może przekroczyć 10% miesięcznej opłaty za Opracowanie określonej 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku dostarczenia wadliwego Opracowania, lub niedostarczenia Opracowania do 
Zamawiającego, Zamawiający jest zobligowany do wystąpienia w formie pisemnej (mail, fax) 
do Wykonawcy z reklamacją wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni. Brak złożenia reklamacji 
oznacza akceptację przez Zamawiającego dostarczonego Opracowania. W przypadku 
uwzględnionej przez Wykonawcę reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
prawidłowego Opracowania w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Zapisy niniejszego 
ustępu nie wpływają na wartość usługi określoną w § 2. 

 

§ 4 

1. Wykonawca dokłada najwyższej staranności, aby dostarczone na podstawie umowy 
Opracowania były rzetelne i kompletne. 

2. Zamawiający wykorzystuje dostarczone Opracowania wraz z wycinkami, na podstawie których 
są one tworzone, na wyłączne, własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania 
jakiekolwiek roszczenia do Wykonawcy, włączając w to roszczenia o utratę zysków lub inne 
przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użycia danych uzyskanych od 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca w Opracowaniach uwzględnia materiały opublikowane w mediach, które ze 
względu na swoją treść mogą zawierać wiadomości nieprawdziwe, niekorzystne, 
zniekształcone, zniesławiające lub pomawiające, zgodnie z potrzebą oraz zleceniem klienta,    
w celu ochrony jego dóbr osobistych, dla celów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
publicznego lub na potrzeby toczących się lub ewentualnych postępowań administracyjnych, 
sądowych lub prawodawczych. 

 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji o charakterze 
niejawnym, uzyskanych w związku z przebiegiem negocjacji, zawarciem i realizacją umowy 
wiążącej wzajemnie strony oraz do nie ujawniania ich bez pisemnej zgody drugiej strony 
osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika                  
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Przez informacje o charakterze niejawnym strony rozumieją w szczególności informacje 
dotyczące: 

- strategii i organizacji firmy, 

- polityki finansowej i marketingowej, 

- procesu technologicznego, 

- systemów informatycznych i oprogramowania, 

- specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, 
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- zasad dystrybucji, zaopatrzenia, 

- klientów, 

- raportów mediowych. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych zarówno w związku      
z niniejszą umową, jak i umowami, które strony zawrą ze sobą w przyszłości, w tym informacji 
uzyskanych w trakcie negocjacji (nie wyłączając tych negocjacji, które nie doprowadziły do 
zawarcia umowy). 

4. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji o charakterze niejawnym wyłącznie       
w celu realizacji zawieranych umów. 

 

§ 6 

1. Zmiany do niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Umowę Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy           
i dwóch dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 


