Część III ZAMÓWIENIA
UMOWA nr RR-V.041.4.10.2016/POPT/3

I. W sprawie przygotowywania projektów i publikacji ogłoszeń promujących Sieć
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie.
zawarta w dniu ……………………..2016 r. pomiędzy:
Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanym
przez Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa Podkarpackiego, działającego na
podstawie pełnomocnictwa nr OR.II.087.228.2013 z dnia 3 października 2013 r.,
zwanym dalej Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą
zwanych łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami.
Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 j.t.).– wartość umowy nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy.

§ 1 Przedmiot umowy i termin jej realizacji
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie oraz publikacja 9 ogłoszeń
w gazecie obejmującej swym zasięgiem obszar jednego z wymienionych powiatów:
ropczycko-sędziszowski, dębicki, kolbuszowski, dotyczących promocji Sieci Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podkarpackim.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia ogłoszeń prasowych zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami Zamawiającego wymienionymi
w § 2 umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do 16 grudnia 2016 r.
§ 2 Zasady publikacji ogłoszeń
1. Wykonawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszeń prasowych o których mowa
w §1 ust.1 umowy, z zachowaniem następujących warunków:
a) publikacja jednostkowych ogłoszeń nastąpi zgodnie z treścią przekazanych przez
Zamawiającego materiałów.
b) Wykonawca dokona publikacji jednostkowych ogłoszeń o powierzchni:
- 9 ogłoszeń, każde o powierzchni nie mniejszej niż 240 cm2.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia rozmiaru
ogłoszenia maksymalnie o 10 % powierzchni - co może wynikać z przyjętego układu
i rozmiaru modułów u Wykonawców.
c) publikacja jednostkowych ogłoszeń nastąpi wyłącznie w wersji kolorowej.
d) Wykonawca dokona publikacji jednostkowych ogłoszeń wyłącznie na prawej stronie
redakcyjnej w grzbiecie głównym gazety maksymalnie na 9 stronie (nie w dodatku
gazety).
e) Wykonawca

dokona

zamieszczenia

w

ogłoszeniach

właściwych

logotypów

przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuję się do rozmieszczenia
logotypów zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zachowania
odpowiednich proporcji, barw, etc., stosowania Księgi Identyfikacji Wizualnej
Narodowej Strategii Spójności oraz Księgi znaku województwa podkarpackiego, a
także zapisów Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, oraz bezwzględnej
konieczności stosowania systemu identyfikacji kolorów PANTONE.
f)

Wykonawca dokona publikacji jednostkowych ogłoszeń w gazecie obejmującej swym
zasięgiem obszar co najmniej jeden z wymienionych powiatów: ropczyckosędziszowski, dębicki, kolbuszowski Ogłoszenia powinny być opublikowane na
podstawie dostarczonych przez Zamawiającego treści informacyjno-promocyjnych w
tygodniku lub dwutygodniku płatnym, w postaci drukowanej o zasięgu obejmującym
wyżej wymieniony obszar i średniej wielkości nakładu jednorazowego za miesiąc
kwiecień 2016 wynoszącego min. 2 000 egzemplarzy. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć oświadczenie potwierdzające wyżej wymienione dane na podstawie wzoru
2

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty w terminie do dnia
upływu terminu otwarcia ofert.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

Przygotowania i

przedstawienia projektu ogłoszenia do akceptacji przez

Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 2 dni, od

dostarczenia przez

Zamawiającego treści, zdjęć i logotypów.
b) Dostarczenia oświadczenia (wg. wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Zaproszenia do
złożenia oferty) potwierdzającego średnią wielkość nakładu jednorazowego wydań
drukowanych za miesiąc kwiecień 2016 r., do dnia upływu terminu otwarcia ofert.
c) Publikacji jednostkowych ogłoszeń na zasadach określonych w § 2 ust.1.
d) Realizacji przedmiotu zamówienia etapami w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w formie elektronicznej.
e) dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza gazety z opublikowanym ogłoszeniem
w terminie 3 dni oda daty jego wydania na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
III piętro pokój 335
§ 4 Obowiązki Zamawiającego
W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do rezerwacji powierzchni
ogłoszeniowej i przekazania materiałów stanowiących podstawę do opublikowania ogłoszenia
w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 4 dni kalendarzowych przed planowaną datą
publikacji.
§ 5 Zasady płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
każde

o

powierzchni

nie

mniejszej

niż

w postaci publikacji: 9 ogłoszeń,
240

cm2

wynosi

..………brutto

(słownie:….………………) w tym obowiązująca stawka podatku VAT.
2. Kwota o której mowa

w §5 ust.1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do
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Zamawiającego z tytułu publikacji jednostkowego ogłoszenia.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za rzeczywiście opublikowane
ogłoszenia, nie wyższe niż wynagrodzenie określone § 5 ust.1.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w transzach, każdorazowo za publikację
jednostkowego ogłoszenia.
5. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury VAT za publikacje jednostkowego
ogłoszenia

będzie

podpisany

protokół

odbioru,

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.
6. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, dokona
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego lub Koordynator Sieci Punktów
Informacyjnych poprzez podpisanie protokołu odbioru, bądź

oświadczy na piśmie,

iż

odbioru odmawia, z podaniem przyczyny.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez wykonawcę. Dniem płatności będzie dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym Zamawiającego.
a) dane do faktury: Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
NIP: 813-33-15-01
8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020 –
Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/53/14
z dnia 11.04.2014 r.
§ 6 Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za niewykonanie, niewłaściwe lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
b) za odstąpienie przez zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy– w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1,
c) za zwłokę w opublikowaniu ogłoszenia – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dane
ogłoszenie, za każdy dzień opóźnienia wykraczający poza termin wyznaczony przez
zamawiającego jako dzień publikacji,
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2.

Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od wykonawcy – na

zasadach ogólnych – przenoszącego wysokość kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

należnego Wykonawcy.
§ 7 Odpowiedzialność Wykonawcy

1.

W przypadku stwierdzenia wad w opublikowanym ogłoszeniu spowodowanych

niestarannością Wykonawcy, zobowiązuje się on każdorazowo do powtórnej nieodpłatnej
publikacji pełnej treści ogłoszenia wraz z niezbędnym wyjaśnieniem w terminie 1 dnia
kalendarzowego od momentu złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
2.

W przypadku nie opublikowania ogłoszenia w ustalonym terminie z przyczyn zawinionych

przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do żądania publikacji ogłoszenia w innym
terminie ustalonym przez siebie na koszt wykonawcy.
§ 8 Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu

przysługuje

prawo

odstąpienia

od

umowy,

jeżeli

opóźnienie

w opublikowaniu jednostkowych ogłoszeń będzie wynosić każdorazowo więcej niż 14 dni
kalendarzowych, licząc od wskazanego terminu opublikowania ogłoszenia. Odstąpienie
Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym nie powoduje dla
Zamawiającego żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych.
§ 9 Osoby uprawnione do kontaktu
1. Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą
w sprawie realizacji postanowień umowy są:
a) Paweł Rak
b) Monika Wdowiarz
2. Po stronie Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym
w sprawie realizacji postanowień umowy jest………………….
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3. Zmiana osób, o których mowa wyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
§10 Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.

2.

Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie,
a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.

3.

W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca
będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych
niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.

Wszystkie

zawiadomienia,

wezwania,

oświadczenia

woli

i

wiedzy

oraz

inna

korespondencja, będą dokonywane w formie pisemnej oraz będą traktowane jako
prawidłowo dostarczone w przypadku doręczenia osobistego lub wysłania listem
poleconym albo kurierem na adres Stron wskazany w komparycji umowy.
5.

Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną lub
doręczoną w dniu doręczenia. Korespondencja wysłana listem poleconym lub kurierem
będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu roboczym po dniu nadania,
chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w którym to przypadku będzie
uważana za przekazaną lub doręczoną w chwili jej otrzymania.

6.

Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed sądem
powszechnym miejscowo dla Zamawiającego.

7.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

8.

Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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