ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr: OU.272.3.2019.AH
(Część I - Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej
Część II - Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej
Część III - Publikacja ogłoszeń w prasieogólnopolskiej)
pola oznaczone kolorem szarym zostaną wybrane odpowiednio do części objętych ofertą
zawarta w dniu………………… 2019 r. pomiędzy:
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta – Pana Jerzego Łużniaka,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Pan Jacka Kopeć
a:
…………………………………………………………………… ,
z siedzibą ………………………………………………………...
posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………. , REGON ………………….
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
- ……………………………..
zwanych danej w treści „Stronami”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego - zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Publikacja ogłoszeń w prasie
w 2020 r.”:
-

Część I Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej: ………………………………………………………….......
(tytuł dziennika/tygodnika)
Część II Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej: ……………………………………………………….......
(tytuł dziennika/tygodnika)
Część III Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej: ………………………………………………….......
(tytuł dziennika/tygodnika)

zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym - Opis przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Deklarowany czas poprzedzający publikację ogłoszenia w sytuacji „awaryjnej” w kolejnym wydaniu gazety
nie wyniesie więcej niż: ………………… dni od dnia następnego po dniu przekazania zlecenia przesłanego
nie później niż do godziny 11.00 a wielkość publikacji w sytuacji awaryjnej Zamawiający określa w wymiarze
nie więcej niż 1/2 strony. (odpowiednio dla każdej części).
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione dokumenty według następującego
pierwszeństwa:
a) Zapytanie ofertowe,
b) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania przetargowego,
c) oferta Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania graficznego przekazanej treści ogłoszenia
tak, aby zapewnić w pełni wykorzystanie powierzchni ogłoszeniowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wersji ogłoszeń przygotowanych
do druku, przed ich publikacją w prasie, w celu uzyskania zatwierdzenia.
6. W przypadku błędów w publikacji (np. niezgodność opublikowanej treści z przesłanym przez Zamawiającego
projektem ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do jego powtórnej publikacji na swój
koszt.
7. Realizacja Umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością.
§ 2.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
2. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Publikacja ogłoszeń odbywać się będzie na podstawie zlecenia przekazanego faksem lub pocztą
elektroniczną wysłanego do Wykonawcy przez Wydział Obsługi Urzędu.
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4. Ogłoszenia publikowane w trybie standardowym będą publikowane w terminie określonym w zleceniu.
5. Ogłoszenia publikowane w trybie awaryjnym publikowane będą w terminie zadeklarowanym przez
Wykonawcę zgodnie z zapisami §1 ust.2 lub w terminie dokładnie wskazanym przez Zamawiającego
z zachowaniem dłuższego okresu realizacji zlecenia.
§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy naliczane będzie wg ryczałtowej ceny jednostkowej brutto określonej w ofercie,
wynoszącej ......................... PLN brutto (słownie PLN ....................................................................................),
2
w tym należny podatek VAT __% - za jeden 1 cm rzeczywistej powierzchni ogłoszenia.
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej
wynosi: …………………..PLN brutto (słownie…………………………………….).
3. Określone w ust.1 ryczałtowa cena jednostkowa będzie stała i nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych
powodów w okresie realizacji Umowy.
4. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.
5. Cena jednostkowa określona w ust.1 uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zadania.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z fakturą VAT potwierdzenia wykonania usługi w postaci
wycinka prasowego z ogłoszeniem (lub jego kopii), którego dotyczy płatność.
2. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktur obejmujących ceny za powierzchnie faktycznie
zamieszczonych ogłoszeń, wystawionych każdorazowo po wykonaniu zlecenia tj. zamieszczeniu ogłoszenia.
3. Termin płatności faktury określa się do dwudziestu jeden (21) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury i wycinka prasowego (lub jego kopii) z opublikowanym ogłoszeniem.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zapłata kwoty umownej dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o nr....................…
6. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks do
umowy podpisany przez strony umowy.
7. Zamawiający oświadcza, że płatność odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej
płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.2174
z późn. zm.).
8. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 5.
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna),
w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 2 Umowy,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy;
b) za zwłokę w realizacji zlecenia w wysokości 50 PLN brutto, licząc za każdy dzień zwłoki od wskazanej
daty publikacji.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych Wykonawcy.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy
przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych,
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 6.
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych
w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy;
b) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy;
c) jeżeli kary o których mowa w § 5 ust. 2 przekroczą wartość brutto umowy, określoną w § 3 ust. 2
d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie opublikował zleconego ogłoszenia w terminie,
określonym w § 2 ust. 4 lub w § 2 ust. 5, lub wskazanym przez Zamawiającego, jeśli był dłuższy niż
określony w § 2 ust. 4 lub w § 2 ust. 5.
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwóch miesięcy od upływu
terminu wyznaczonego na zapłatę faktury.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonanej części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§ 8.
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany skierować roszczenie
na piśmie do Zamawiającego.
2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia
na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 10.
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

egzemplarzach,

WYKONAWCA:
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