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Umowa …………../2014 
 

zawarta w dniu  ……………..roku pomiędzy: 
Powiatem Ostrowieckim – Zarządem  Powiatu mającym siedzibę w  Ostrowcu Św.,   
ul. Iłżecka 37, tel. (041) 247 66 10, fax (041) 247 69 65,  
NIP 661-219-82-32 
w imieniu, którego działają następujące osoby: 

1. Starosta Powiatu  - dr Zdzisław Kałamaga 
2. Wicestarosta Powiatu - mgr Eligiusz Mich 

- zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
……………………………………….. 
………………………………………………. 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem …………….. 
reprezentowanym przez: 

1.  
 
 

Zwanym dalej WYKONAWCĄ 
 

 § 1 
 

W wyniku postępowania przetargowego o wartości powyżej 14 tys. euro w dniu …………. 
został wyłoniony Wykonawca, którego zespół będzie uczestniczył w pierwszoligowych 
rozgrywkach siatkarskich, zobowiązuje się w okresie od dnia następnego po podpisaniu 
umowy do dnia 30 maja 2014r. świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie: 
 
Promocja Powiatu Ostrowieckiego poprzez sport w 2014r. – piłka siatkowa 
 

§ 2 
 

Przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany poprzez: 
1) Umieszczenie na dwóch kompletach strojów sportowych Herbu Powiatu 

Ostrowieckiego; 
2) Umieszczenie na dresach treningowych Herbu Powiatu Ostrowieckiego (zawodniczki 

i sztab szkoleniowy); 
3) Umieszczenie na stronie internetowej Klubu Herbu Powiatu Ostrowieckiego wraz z 

linkiem do strony internetowej Starostwa Powiatowego 
4) Umieszczenie Herbu Powiatu Ostrowieckiego na plakatach informujących o meczach. 
5) Umieszczenie w halach sportowych, gdzie drużyna rozgrywa swoje mecze, baneru  
      promocyjnego  z herbem, nazwą   i  adresem strony internetowej  Starostwa. 
6) Udostępnianie wszystkim lokalnym mediom (Echo Dnia, Gazeta Ostrowiecka,  
      Wiadomości Świętokrzyskie, Telewizja Krzemionki, Telewizja Internetowa  
      Ostrowiec.TV, Radio Kielce), oraz portalom internetowym tych mediów; również  
      udostępnianie  lokalnym (http://www.sportostrowiecki.pl) i ogólnopolskim portalom  
      internetowym (http://www.sportowefakty.pl/ i http://www.siatka.org/) zajmującymi  
      się piłką siatkową, relacji i zdjęć z  meczy. 
7)  Udostępnianie informacji o działalności Klubu do celów promocyjnych Powiatu  
       z możliwością posługiwania się nazwą Klubu, jego znakami graficznymi oraz   
       wizerunkami zawodniczek/zawodników; 
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8)  Wymienianie przez spikera zawodów Powiatu Ostrowieckiego i Starostwa  
       Powiatowego jako sponsora Klubu. 

 
 § 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości: ………….. zł brutto (słownie:…………………….złotych)  
w tym podatek VAT wg stawki 23% tj. …………………… zł przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

2. Płatności będą przekazane Wykonawcy w dwóch transzach tj. 70% oraz 30%  z kwoty 
…………… zł brutto w następujących terminach: 

- pierwsza transza do dnia 20 stycznia 2014r. 
- druga transza do dnia 17 marca 2014r. 

         po spełnieniu warunków określonych w  § 3 pkt. 3-5 
3. Warunkiem wypłaty pierwszej transzy będzie przekazanie w ciągu 7 dni, licząc od daty 

podpisania umowy, Zamawiającemu informacji z częściowej realizacji zamówienia 
opisanej w §2 pkt.1 – 2. 

4. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego informacji z częściowej realizacji 
zamówienia, o którym mowa w §3 pkt. 3, Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości 70% kwoty brutto z §3 pkt.1, niezbędnej do realizacji 
dalszych części przedmiotu umowy. 

5.  Warunkiem wypłaty drugiej transzy będzie przedstawienie Zamawiającemu do dnia  
7 marca 2014r. informacji z częściowej realizacji zamówienia oraz częściowych 
materiałów z już odbytych spotkań w zakresie §2 pkt.3,4,5,6,7,8. 

6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Warunkiem należytego wykonania całości przedmiotu umowy będzie dostarczenie 

Zamawiającemu do dnia 15 maja 2014 roku sprawozdania końcowego z realizacji 
zobowiązań, wynikających z §2 niniejszej umowy. Sprawozdanie powinno zawierać 
opis działań związanych z promocją Powiatu Ostrowieckiego oraz dokumentację, o 
której mowa w §2, pkt. 1 - 8. 

2. Nieprzekazanie w terminie, o którym mowa w ust.1 sprawozdania lub brak jego 
akceptacji ze strony Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do zwrotu przez 
Wykonawcę całości wynagrodzenia, o którym mowa w §3 pkt. 1. 

3. Zwrot wynagrodzenia następuje na rachunek Zamawiającego nr: 
08850700042001004750420002, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, licząc od daty 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o braku akceptacji przedłożonego 
sprawozdania, wraz z należnymi odsetkami, naliczanymi jak w przypadku zobowiązań 
podatkowych.   

 
§ 5 

 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rezygnacji 
przez Wykonawcę z udziału w pierwszoligowych rozgrywkach siatkarskich. W takim 
przypadku wypłacone wynagrodzenie podlega zwrotowi wraz z należytymi odsetkami, 
naliczanymi jak w przypadku zobowiązań podatkowych, w terminie 7 dni od daty rozwiązana 
umowy. 
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§ 6 
 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 
 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania warunków niniejszej umowy, 
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
        WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 


