Wzór umowy
UMOWA Nr……………./L/2019
zawarta w dniu………………….. 2018r. pomiędzy:

Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
NIP:8511021591 REGON:000514354, reprezentowanym przez:
Panią Annę Kołek - Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie zwanym dalej „Zamawiającym"
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą" o następującej treści:
Umowę niniejszą podpisano przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)
§1
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych
na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w prasie lokalnej
…………………………………. , zgodnie ze złożoną ofertą cenową stanowiącą integralną część niniejszej
umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z treścią oferty z dnia
………………………………….2019r., stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania na rzecz Zamawiającego usługi
określonej w § 1 umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na podstawie
odrębnych zleceń przekazywanych telefonicznie i potwierdzanych drogą elektroniczną
z załączoną treścią ogłoszenia.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Zamawiający każdorazowo określi proponowane daty emisji ogłoszenia.
5. Wykonawca w pełni odpowiada za należytą staranność oraz terminowość wykonania usługi.
6. Ogłoszenia Zamawiającego będą wyłącznie czarno-białe, a Zamawiający zastrzega sobie
możliwość każdorazowego wyboru rozmiaru ogłoszenia.

§3
1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy nie może być wyższe niż
…………………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………)
2. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonywania czynności określonych w § 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za faktycznie opublikowane ogłoszenia
prasowe w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty brutto,
o której mowa w ust. 1.
4. Za podstawę rozliczeń przyjmuje się koszt opublikowania modułu podstawowego ogłoszenia
prasowego, którego cena ofertowa za 1cm2 wynosi …………….. zł brutto( słownie: ……………………)
za publikację ogłoszeń w prasie lokalnej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury

w terminie do 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr ……………………………………………, który będzie wskazany na fakturze.
Wykonawca oświadcza, że ww. rachunek jest zgłoszony w organie podatkowym i ujawniony w
rejestrze podatników VAT.
7. Zamawiający wstrzyma płatność, jeżeli na fakturze będzie wskazany inny rachunek niż określony
w ust. 4.
8. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu
wykonania umowy o wartości mniejszej niż maksymalne wynagrodzenie przeznaczone
na sfinansowanie przedmiotu umowy określone w ust. 1.

§4
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, strony wyznaczą pisemnie swoich przedstawicieli,
którzy będą odpowiedzialni za koordynację realizacji niniejszej umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów będzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów będą:
Sylwia Żaba – tel. (91) 4303-439, e-mail: szaba@szczecin.uw.gov.pl
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§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu usługi
w wysokości 0,2 % wartości wykonanej usługi brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od
terminu określonego w § 2 ust. 3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umownej brutto
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umownej brutto
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

§6
1. Zamawiający może odstąpić umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania,
nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za usługi wykonane do momentu rozwiązania
umowy na usługi.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i mogą być dokonane wyłącznie, gdy nie wymagają zmiany treści oferty Wykonawcy.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidywanymi.
3. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy
mogą nastąpić w przypadku, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa
ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu.

3) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.
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§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji
zamówienia.
W razie stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zamieścić bezpłatnie stosowne sprostowanie w czasie 24 godzin od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu faktycznie wykonanej usługi.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze stron może zwrócić
się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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