WZÓR
UMOWA
na organizację Gali finałowej III edycji Konkursu
„Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012

zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie
REGON: 060271146 NIP: 7123077883
z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin
reprezentowaną przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie Panią Izabelę Byzdrę
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą,
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
zwanymi dalej Stronami.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest organizacja Gali finałowej III edycji Konkursu „Innowacyjny
Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012 wraz z kompleksową obsługą
artystyczną, techniczną, gastronomiczną, produkcją, emisją filmów promocyjnych
i spotów reklamowych oraz przygotowaniem i drukiem folderu promocyjnego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą przez czas trwania umowy, do
organizacji

Gali

finałowej

III

edycji

Konkursu

„Innowacyjny Przedsiębiorca

Województwa Lubelskiego” 2012 wraz z kompleksową obsługą artystyczną, techniczną,
gastronomiczną, produkcją, emisją filmów promocyjnych i spotów reklamowych oraz
przygotowaniem i drukiem folderu promocyjnego na potrzeby Lubelskiej Agencji
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Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w sposób wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia, który stanowi zał. 1 do niniejszej umowy.
3. Gala finałowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odbędzie się w Collegium
Maius w Lublinie mieszczącym się przy ul. Jaczewskiego 4 w dniu 10 listopada 2012 r.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie środki, możliwości pozwalające na
prawidłowe wykonanie niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot
umowy z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami
branżowymi.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
w zakresie organizacji i przeprowadzenia Gali, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Polisa stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy.
6. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich zobowiązuje się pokryć
Wykonawca.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Wykonawcą,
a zaangażowanymi przez niego osobami trzecimi do realizacji niniejszej umowy.
§2
1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu celem
akceptacji dwie propozycje konferansjerów i co najmniej po trzy propozycje artystów do
każdego z dwóch przewidzianych występów oraz projekty oznaczeń miejsca odbywania
się Gali finałowej (wewnątrz i na zewnątrz budynku). Propozycje muszą być zgodne
z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 1 do niniejszej umowy).
2. Wykonawca

zapewni

na

własny

koszt

sprzęt

multimedialny,

nagłośnieniowy

i oświetleniowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 1 do niniejszej umowy).
3. Wykonawca zapewni do realizacji multimediów, nagłośnienia i oświetlenia oraz do spraw
public

relations/reklamy/marketingu/komunikacji

reklamowej

co

najmniej

osoby

wskazane w ofercie w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
tj.:
1) …………………….
2) …………………….
3) ……………………..
4) ……………………..
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4. Wykonawca przygotowuje miejsce odbywania się bankietu zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia
z

(zał.

1

i

stołów

cateringiem

niniejszej
do

umowy).

konsumpcji

dla

stołów

Ustawienie
gości

Wykonawca

ustala

z Zamawiającym.
5. Podczas bankietu Wykonawca zapewni catering w formie szwedzkiego stołu (menu
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –zał. 1), minimum 50 stołów do konsumpcji
dla gości oraz minimum 10 osób do obsługi gości podczas bankietu (kelnerzy, kelnerki,
kucharze, do ostatniego gościa).
6. Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzą próbę generalną Gali. Termin próby
do uzgodnienia po podpisaniu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania miejsc parkingowych dla
Gości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał.1 do niniejszej umowy).
8. Wykonawca w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta
Lublina odbierze materiały promocyjne. Zwrot materiałów w stanie nie pogorszonym
nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia Gali.
9. Wykonawca porządkuje/zobowiązany jest uporządkować salę i hol, w których odbyły się
Gala i bankiet.
10. Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną i video Gali. Dokumentacja fotograficzna i
video Gali musi być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał.1 do
niniejszej umowy).

ZAPROSZENIA-PRZYGOTOWANIE I DYSTRYBUCJA
§3
1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
celem wybrania i akceptacji propozycje dwóch projektów zaproszeń dla gości Gali
Finałowej III edycji Konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego”
2012. Propozycje muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (zał.1 do niniejszej
umowy).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i poprawy przedstawionych
propozycji.
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3. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona 700 sztuk zaproszeń na eleganckim
papierze o minimalnej gramaturze 190g/m² w pełnej kolorystyce w tym:
- 610 sztuk o ogólnej treści zaproszeń imiennych dla Gości (imienna lista Gości zostanie
przedstawiona przez Zamawiającego)
- 90 sztuk zaproszeń z pozostawionym miejscem na wpisanie imienia i nazwiska Gościa.
Do każdego zaproszenia dołączona koperta o rozmiarze ok. 220 mm x110 mm stanowiąca
komplet z zaproszeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał.1 do niniejszej
umowy).
4. Treść zaproszeń musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia (zał.1 do niniejszej
umowy).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian lub poprawy treści zaproszeń.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w tekście na zaproszeniach, które
są rozbieżne z treścią zaakceptowaną przez Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa
wyżej Wykonawca na koszt własny dokonywać będzie poprawek na zaproszeniach.
Wykonawca ma 5 dni roboczych na dokonanie ewentualnych poprawek.
7. Wykonawca zapewni dystrybucję 610 zaproszeń (osobiście, pocztą kurierem itp.) według
listy przedstawionej przez Zamawiającego i w porozumieniu z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązuje się wysłać zaproszenia dla Gości zaproszonych na Galę
minimum na 3 tygodnie przed terminem Gali.
9. Wykonawca udokumentuje i przedstawi Zamawiającemu fakt dystrybucji zaproszeń
w formie protokołu zdawczo-odbiorczego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
STATUETKI, DYPLOMY – WYKONANIE I ODBIÓR
§4
1. W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem
wybrania i akceptacji po 2 projekty statuetek oraz po 2 projekty każdego rodzaju
dyplomów dla Laureatów i nominowanych. Projekty muszą być zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia (zał.1 do niniejszej umowy).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i poprawy przedstawionych
projektów statuetek i dyplomów.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w tekście na dyplomach oraz
grawerach na statuetkach, które są rozbieżne z treścią zaakceptowaną przez
Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa wyżej Wykonawca na koszt własny
dokonywać będzie poprawek na dyplomach oraz statuetkach. Wykonawca ma 5 dni
roboczych na dokonanie ewentualnych poprawek.
4. Końcowy odbiór statuetek, dyplomów zostanie potwierdzony protokołem zdawczoodbiorczym sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

PRODUKCJA ORAZ EMISJA FILMÓW PROMOCYJNYCH
§5
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje oraz przedstawi w terminie 5
dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o nominowanych w III edycji
konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012 do
akceptacji

Zamawiającego

propozycje

2

scenariuszy

filmów

promocyjnych

dotyczących nominowanych w każdej kategorii.
2. Zamawiający dokona akceptacji lub powiadomi Wykonawcę, iż przedłożone
propozycje scenariuszy nie spełniają jego uzasadnionych oczekiwań w miarę
możliwości proponując stosowne zmiany.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych uwzględnić proponowane przez
Zamawiającego uwagi i dokonać stosownych zmian w scenariuszach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści scenariuszy, które są rozbieżne
z treścią zaakceptowaną przez Zamawiającego i na własny koszt dokona poprawy tych
scenariuszy.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz produkcji 5 filmów promocyjnych
dotyczących nominowanych w każdej kategorii. Każdy z 5 filmów ma trwać 1,5
minuty. Jeden film ma przedstawiać 3 nominowanych w jednej z kategorii
konkursowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał.1 do niniejszej umowy).

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem wyboru po dwie propozycje głosów
lektorskich oraz po dwie propozycje podkładu muzycznego do filmów, o których
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mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji propozycje 5 filmów
promocyjnych przedstawiających nominowanych nagranych na płytę CD lub DVD
w formacie Flash Video pliki flv.
7. Zamawiający po otrzymaniu propozycji nagrań filmów dokona akceptacji lub
powiadomi Wykonawcę, iż przedłożone propozycje nie spełniają jego uzasadnionych
oczekiwań w miarę możliwości proponując stosowne zmiany.
8. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych uwzględnić proponowane przez
Zamawiającego uwagi i dokonać stosownych zmian nagrań filmowych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za błędy w nagraniach filmowych, które są rozbieżne
z treścią zaakceptowaną przez Zamawiającego i na własny koszt dokona poprawy.
9. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wyemitowania

zaakceptowanych

przez

Zamawiającego 5 filmów promocyjnych przedstawiających nominowanych każdej
z kategorii podczas Gali finałowej III edycji konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca
Województwa Lubelskiego” 2012. Filmy te pojawią się/zamieszczone będą również na
stronach internetowych RPO WL, LAWP i UMWL.

PRODUKCJA ORAZ EMISJA SPOTÓW REKLAMOWYCH
§6
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje oraz przedstawi w terminie 5
dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o laureatach Nagrody Specjalnej
w III edycji konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012
do akceptacji Zamawiającego po 2 projekty każdego ze spotów reklamowych
stanowiących Nagrodę Specjalną.
2. Zamawiający dokona akceptacji lub powiadomi Wykonawcę, iż przedłożone projekty
nie spełniają jego uzasadnionych oczekiwań w miarę możliwości proponując stosowne
zmiany.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych uwzględnić proponowane przez
Zamawiającego uwagi i dokonać stosownych zmian w projektach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za błędy w projektach, które są rozbieżne z treścią zaakceptowaną
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przez Zamawiającego i na własny koszt dokona ich poprawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz produkcji 2 spotów reklamowych
stanowiących Nagrodę Specjalną, które będą emitowane na 16 telebimach LED w 12
głównych miastach województwa lubelskiego.

Każdy z 2 spotów ma trwać 15

sekund. Każdy ze spotów ma przedstawiać jednego przedsiębiorcę, który zostanie
wyłoniony do Nagrody Specjalnej w ramach III edycji konkursu „Innowacyjny
Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012 zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia (zał. 1 do niniejszej umowy).
5. Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

do

akceptacji

projekty 2

spotów

reklamowych przedstawiających laureatów Nagrody Specjalnej nagranych na płytę
CD lub DVD w formacie Flash Video pliki flv.
6. Zamawiający po otrzymaniu projektów spotów dokona akceptacji lub powiadomi
Wykonawcę, iż przedłożone projekty nie spełniają jego uzasadnionych oczekiwań
w miarę możliwości proponując stosowne zmiany.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych uwzględnić proponowane przez
Zamawiającego

uwagi

i

dokonać

stosownych

zmian.

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność za błędy w spotach reklamowych, które są rozbieżne z treścią
zaakceptowaną przez Zamawiającego i na własny koszt dokona poprawy.
8. Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

plan

emisji

każdego

ze

spotów

przedstawiających laureatów Nagrody Specjalnej. Filmy mają być emitowane na 16
telebimach LED w 12 głównych miastach województwa lubelskiego. Emisja spotów
reklamowych przedstawiających laureatów Nagrody Specjalnej zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia (zał. 1 do niniejszej umowy).
9. Wykonawca wyemituje zaakceptowane przez Zamawiającego 2 spoty reklamowe
Nagrody Specjalnej na 16 telebimach LED w 12 głównych miastach województwa
lubelskiego zgodnie ze wcześniej ustalonym i zaakceptowanym planem, przy czym
emisja powinna zakończyć się w terminie do 14 grudnia 2012 r. Spoty te pojawią
się/zamieszczone będą również na stronach internetowych RPO WL, LAWP
i UMWL.
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§7
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące Laureatów konkursu do momentu ich
ogłoszenia podczas Gali są poufne i w związku z tym, Wykonawca i firmy pracujące
na jego zlecenie zobowiązani są do zachowania tajemnicy i nierozpowszechniania,
otrzymanych od Zamawiającego, informacji o laureatach III edycji konkursu
„Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, z tytułu wykonania
Umowy, kopii 5 nagrań emisyjnych filmów, o których mowa w § 5 ust. 4 nagranych
na płytę CD lub DVD. Nagrania zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt
na adres Zamawiającego.
3. Dostarczenie kopii nagrań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony
potwierdzają

protokołem

zdawczo-odbiorczym

sporządzonym

w

dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Po zrealizowaniu emisji spotów reklamowych na 16 telebimach LED w 12 głównych
miastach województwa lubelskiego, o których mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu

raportu z emisji każdego ze

spotów, na każdym z 16 telebimów LED. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się
dołączyć zdjęcia wykonane „na żywo” podczas wyświetleń każdego ze spotów na
każdym z 16 telebimów.
5. Dostarczenie raportu i zdjęć, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Strony
potwierdzą

protokołem

zdawczo-odbiorczym

sporządzonym

w

dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu przekazania,
raportu i zdjęć o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma
prawo

składania zastrzeżeń,

co

do

przedstawiających nominowanych oraz

jakości

dostarczonych:

nagrań

filmów

raportu i zdjęć dotyczących Nagrody

Specjalnej dla laureatów konkursu i do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego
terminu celem uwzględnienia wniesionych uwag, uzupełnienia brakujących nagrań,
danych lub przekazania zdjęć emisji spotów dobrej jakości.
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§8
1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do wykorzystywania
i rozpowszechniania opracowanych scenariuszy i projektów, o których mowa § 5 ust. 1
oraz w § 6 ust.1 oraz prawa autorskie do wykorzystywania i rozpowszechniania
podkładów lektorskich i muzycznych, o których mowa w § 5 ust. 5 a niniejsza umowa nie
narusza praw autorskich osób trzecich.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do
scenariuszy, projektów oraz podkładów muzycznych i lektorskich, o którym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

PRZYGOTOWANIE I DRUK FOLDERU PROMOCYJNEGO
§9
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje oraz przedstawi do
akceptacji Zamawiającego w terminie do 15 listopada 2012 roku 3 projekty graficzne
folderu

promocyjnego

Przedsiębiorca

dotyczącego

Województwa

trzech

Lubelskiego”,

edycji

konkursu

zgodnie

z

„Innowacyjny

opisem

przedmiotu

zamówienia (zał. 1 do niniejszej umowy).
2. Zamawiający dokona akceptacji lub powiadomi Wykonawcę, iż przedłożone projekty
nie spełniają jego uzasadnionych oczekiwań w miarę możliwości proponując stosowne
zmiany.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych uwzględnić proponowane przez
Zamawiającego uwagi i dokonać stosownych zmian w projektach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za błędy w projektach, które są rozbieżne z treścią zaakceptowaną
przez Zamawiającego i na własny koszt dokona ich poprawy.
4. Na

podstawie

zatwierdzonego

przez

Zamawiającego

projektu,

Wykonawca

zobowiązuje się wydrukować 2 tysiące sztuk folderów promocyjnych. Treść folderu
stanowić będą zdjęcia z trzech gal konkursowych (2010r., 2011r., 2012 r.) wraz
z opisami (zdjęcia z 2010 i 2011 r. w posiadaniu Zamawiającego), zdjęcia firm 15
laureatów wszystkich trzech edycji konkursu (do wykonania przez Wykonawcę) oraz
krótkie opisy zrealizowanych przez Laureatów projektów współfinansowanych ze
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środków RPO WL 2007-2013, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 1 do
niniejszej umowy).
5. Odbiór folderów przez Zamawiającego potwierdzony zostanie w protokole zdawczoodbiorczym,

zawierającym ocenę

jego

zgodności jakościowej

i ilościowej

z warunkami umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wydrukowane foldery (wraz
z wniesieniem i rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż
do dnia 14 grudnia 2012 roku.
7. Jeżeli przekazane Zamawiającemu foldery mają wady (w tym także braki ilościowe),
Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu nie przyjmuje poprawek.
8. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad Strony uznają, że foldery promocyjne
zostają wykonane w dniu przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad lub
uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych. Zamawiający sporządza wówczas
protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
§ 10
1. Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących
realizacji umowy:
a)………………………………………………………
b)…………………………………………………………….
Wykonawca do kontaktu z Zamawiającym wyznacza:
a) ……………………………….……………………….
b) ………………………………………………………..
2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego
i osobistego

z Zamawiającym,

do

zdawania

na

bieżąco

relacji z postępu

w przygotowaniach i organizacji Gali. Uwagi mogą być przesyłane pismem, mailem lub
faxem. Każda ze stron musi potwierdzić otrzymanie pisma, Wykonawca dodatkowo
potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji.
3. Wykonawca jest zobowiązany

do składania co dwa tygodnie pisemnych raportów

z postępów w przygotowaniu Gali.
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§ 11
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto:………………………………………..……
(słownie zł: …………………………….). w tym:
a) za wykonanie i dystrybucję zaproszeń dla Gości oraz wykonanie dyplomów i statuetek:
…………. zł (słownie:…………. );
b) za

produkcję i przygotowanie do emisji 5 filmów promocyjnych i 2 spotów

reklamowych: ………zł (słownie: …….);
c) za kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie Gali finałowej III edycji Konkursu
„Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012: ……….zł (słownie:
…….. );
d) za emisję na 16 telebimach LED w 12 głównych miastach województwa lubelskiego 2
spotów reklamowych stanowiących

Nagrodę Specjalną: …………. zł (słownie:

……………….).
e) za przygotowanie i druk folderu promocyjnego: …………….zł (słownie:…………)
2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na
podstawie faktur cząstkowych, wystawionych po wykonaniu każdego z zadań, o których
mowa w punktach od a) do e) ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Faktury, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu będą wystawione na podstawie
protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w §3 ust. 9; § 4 ust. 4; §7 ust. 3
i ust.5, §9 ust. 5. Faktura za kompleksowe przygotowanie i zorganizowanie Gali finałowej
III edycji Konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” 2012
zostanie wystawiona po wykonaniu zadania bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy
podane na fakturze VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 12
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień
Umowy oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego
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z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, a także w przypadku stwierdzenia, iż
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę stało się niemożliwe, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części oraz prawo do naliczenia
kary umownej w wysokości 25 % kwoty łącznej wynagrodzenia, o której mowa w § 11
ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie;
b) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
c) w przypadku stwierdzenia, iż terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę stało
się niemożliwe.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b) i c) Zamawiający może odstąpić od Umowy
w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
4. Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, a także za przekroczenie terminów
określonych w umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % kwoty łącznej wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 1
Umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający może potrącić z umownego wynagrodzenia należność z tytułu kar
umownych o jakich mowa w ust. 1 i 4 bez konieczności wzywania Wykonawcy do
zapłaty naliczonych kar.
6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków Wykonawcy
wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§ 13
W przypadku zdarzeń losowych niezależnych do Zamawiającego oraz Wykonawcy
przewiduje się możliwość zmiany terminów realizacji niniejszej Umowy.
§ 14
1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy aneksu do umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
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a) w zakresie terminów wykonania zadań cząstkowych obejmujących zakres przedmiotu
zamówienia oraz danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego;
b) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 17
Zamawiający ubiega się o finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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