WZÓR

Załącznik nr 2 A do
SIWZ

UMOWA nr ZP/PN/SZP/7/2013/A
zawarta w dniu …………….2013r.
pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju
ul. Szczawieńska 2
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000043944
Zarząd której tworzą: Sławomir Hunek - Prezes Zarządu,
Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu
posiadającą kapitał akcyjny 9 790 000,- zł, NIP 886-000-34-33, REGON P- 890004750,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
oraz

................................................... z siedzibą w ....................................
ul. .........................................................
wpisaną do ....................................................pod numerem ............................................
reprezentowaną przez:
.........................................................
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi „Stronami”.

Umowa dotyczy współpracy umawiających się Stron przy realizacji usługi publikacji ogłoszeń w
prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego. Zamówienie
współfinansowane w ramach projektu pn. „Enterprise Europe Network”, który jest
realizowany w ramach „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 20072013”, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy ramowej nr
Poland 150282 B2Europe West Poland, zawartej w dniu 29 listopada 2007 roku oraz umowy
szczegółowej nr EEN-150282 B2Europe West Poland-3, zawartej w dniu 7 grudnia 2013 roku.
§1
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), po wyczerpaniu procedury przewidzianej w
ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zleca zamówienie a Wykonawca zobowiązuje
się do realizacji usługi, o której mowa w treści § 2 niniejszej umowy.
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§2
Przedmiot umowy i termin realizacji
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym,
obejmującej teren województwa dolnośląskiego, w ramach projektu pn. „Enterprise Europe
Network”, , w dzienniku o tytule ”………………………………………………”
2. Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:
- data rozpoczęcia realizacji usługi: dzień podpisania umowy,
- data zakończenia realizacji usługi: 31 grudnia 2013r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z
realizacją przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, zgodnie ze złożoną w
postępowaniu (sygn. akt. ZP/PN/SZP/7/2013) ofertą oraz zgodnie z zakresem wymienionym § 3
umowy.
§3
Realizacja usług
1. Usługa obejmuje opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku
ogłoszeń prasowych.
2. Zamieszczanie ogłoszeń i artykułów następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi
potrzebami Zamawiającego każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazanych
Wykonawcy.
3. Dziennik, w którym zostaną zamieszczone ogłoszenia prasowe będzie się ukazywał w średnim
nakładzie na Dolny Śląsk nie mniejszym niż 25 tys. sztuk. W Dzienniku nie będą przeważały
treści o charakterze sensacji i skandalu.
4. Nie dopuszcza się publikacji ogłoszeń na stronach z nekrologami, repertuarami, komunikatami,
informacjami o przetargach, stronach miejskich (dodatki miejskie w dziennikach
ogólnopolskich), stronach motoryzacyjnych, sportowych i kulturalnych.
5. Zamawiający wymaga aby publikacja była zamieszczana bez stosowania niestandardowych
formatów.
6. Teksty ogłoszeń będą zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dziennika, na których
materiały o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30%
powierzchni strony bez ogłoszenia/artykułu Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku
wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia lub w
przypadku braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego w trakcie trwania przedmiotowej
umowy na dalsze zamieszczanie artykułów prasowych bez prawa Wykonawcy do dochodzenia
roszczeń z tym faktem związanych.
8. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze.
9. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia odpowiada Zamawiający. Za
przygotowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem konieczności
zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych), skład komputerowy oraz publikację na
zasadach określonych w umowie odpowiada Wykonawca.
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10. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów dotyczących ogłoszeń
prasowych nie później niż na 4 dni robocze przed planowaną datą publikacji, a w szczególnych
przypadkach na 2 dni robocze przed dniem druku danego nakładu do godziny 09.00.
11. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia
najpóźniej na 3 dni robocze do godz. 12:00 przed planowaną datą publikacji. Wykonawca
zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt, najpóźniej na 2 dni robocze przed
publikacją ogłoszenia do godz. 14.00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty
graficznej przedmiotowych ogłoszeń zgodnej z wytycznymi Zamawiającego.
12. Forma graficzna ogłoszenia będzie każdorazowo konsultowana z upoważnioną osobą
Zamawiającego w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia drogą
elektroniczną gotowego do druku ogłoszenia uwzględniających przekazaną zawartość
merytoryczną. Zamawiający w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania projektu
ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku.
Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi,
zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując
kolejne projekty ogłoszenia.
13. Przewidywana wielkość ogłoszenia średnio pomiędzy 130 cm2 i 180 cm2, kwadrat typu np. 3 x
3 moduły lub prostokąt typu np. 2 x 3 moduły.
14. Wielkość ogłoszenia opisana w ust. 13 jest wielkością szacunkową. Powierzchnia ogłoszenia
może ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego przy założeniu ceny ofertowej
za 1 cm2 zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie za usługi publikacji poszczególnych ogłoszeń wg cen
jednostkowych zawartych w formularzu oferty z dnia …… – stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy
wymienionego w § 3 umowy przez cały okres jej obowiązywania. Rzeczywista wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona będzie od liczby cm2, wykorzystanych
faktycznie przez Zamawiającego na publikację jego ogłoszeń na podstawie wszystkich jego
zamówień złożonych w trakcie obowiązywania umowy i następnie zrealizowanych przez
Wykonawcę, obliczonej według cen określonych w ust. 1.
3. Ceny za 1 cm2 ogłoszenia określone w ofercie Wykonawcy z dnia ……………………….. r. zawierają
wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy.
4. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były
spowodowane jego działaniem, z uwzględnieniem, że Zamawiający dokonuje płatności
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie zależnym od daty otrzymania płatności z
Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia).
§5
Płatności wynagrodzenia
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1. Zamawiający dopuszcza płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia poprzez płatności
częściowe za zrealizowaną emisję zamówionego ogłoszenia.
2. Podstawę do zapłaty Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia będą stanowić faktury VAT,
dostarczone pod adres do korespondencji Zamawiającego wskazany w § 9 ust. 2, z załączonym/i
do niej egzemplarzem/ami dziennika, w którym/ch zostało/ły opublikowane ogłoszenie
Zamawiającego objęte przedmiotem umowy.
3. Zapłata faktury będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w
ciągu 14 dni od daty przedłożenia (dostarczenia) faktury Zamawiającemu, przy czym za dzień
zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego – z zastrzeżeniem wskazanym
w § 4 ust. 4 umowy.
4. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia
faktury korygującej.
§6
Należyte wykonanie usługi, kary umowne
1. W przypadku pomyłek w treści, rozmiarze, układzie lub grafice ogłoszenia spowodowanych
niestarannością Wykonawcy, zobowiązuje się on każdorazowo do powtórnej i nieodpłatnej
publikacji pełnej treści ogłoszenia wraz z niezbędnym wyjaśnieniem w terminie 2 dni roboczych
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 ustalonym
terminie na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez Zamawiającego,
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. W sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z żądaniem
zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto każdego z ogłoszeń.
§7
Zmiany w umowie
1.
2.

Zamawiający może dokonać zmian dotyczących realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmian dotyczących realizacji umowy pod
warunkiem zgłaszania ich nie później niż na 14 dni przed planowanym zakończeniem realizacji
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, a jeżeli
Zamawiający uzna, iż wnioskowane przez Wykonawcę zmiany wymagają zgody Instytucji
Wdrażającej (IP II stopnia), wprowadzenie zmian będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji tych
Instytucji.
4. Zamawiający kierując się treścią art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje niżej wymienione zmiany w treści umowy:
a) skrócenia terminu realizacji umowy,
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b) wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w
realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz
opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym
siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy.
c) skrócenie terminu realizacji umowy przypadku wyczerpania puli środków finansowych
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku zapotrzebowania ze
strony Zamawiającego w trakcie trwania przedmiotowej umowy na dalsze zamieszczanie
komunikatów prasowych bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tym faktem
związanych.w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną,
e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana
obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi
czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na
dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto
a wartością brutto umowy,
5. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy
podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.
§8
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia:
a) nieterminowego świadczenia usług,
b) świadczenia usług niskiej jakości powtarzających się, co najmniej 2 razy w okresie trwania
umowy.
2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym
winno być stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron, chyba że Wykonawca
odmówi udziału w czynnościach sporządzenia protokołu.
3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
4. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie będzie leżeć
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z
tym faktem związanych.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej w sposób określony w niniejszym
paragrafie Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną
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terminowo i poprawnie do dnia ustania obowiązywania umowy.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez
odszkodowania i bez należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego zgodnie z § 4 ust. 1.
§9
Postanowienia końcowe
1. Strony wytypują osoby uprawnione do reprezentowania ich we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją umowy.
2. Korespondencja dotycząca realizacji przedmiotu umowy będzie kierowana na następujące
adresy:
Wykonawca:
……………………
Adres……………..
tel. ……………….
fax .........................
Zamawiający:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 (74) 648-04-00
fax +48 (74) 648-04-17
3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać w drodze negocjacji i rozwiązywać polubownie, zaś w przypadku niemożności
osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.),
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:
- oferta wykonawcy.
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