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OAK.KCB.2621/68/17 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- 

Wzór umowy 

 

UMOWA nr ………                                       

Usługa  zamieszczenia artykułów sponsorowanych w prasie w wersji papierowej oraz na 

ich portalach internetowych  

 

zawarta w dniu …………… 2017 r. w Lublinie pomiędzy:  

Województwem Lubelskim 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45  

działającym jako Nabywca,  

Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, 

z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin 

działającą jako „Odbiorcą”, 

reprezentowanymi przez: 

Panią Monikę Kwiatkowską - Kierownika Oddziału Administracyjno-Kadrowego, na podstawie 

upoważnienia Dyrektora LAWP  w Lublinie nr 351/2016 z dnia 9 września 2016 r. 

zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………………………………………………………………………………. 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

o następnej treści: 

 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie regulaminowym, dla zamówień, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro na potrzeby Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
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§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zamieszczenia artykułów sponsorowanych w 

najpopularniejszych dziennikach o zasięgu regionalnym (2 dzienniki) i na ich  portalach 

internetowych  oraz prasie o zasięgu lokalnym (3 tytuły tygodników/dwutygodników) w wersji 

papierowej, wymienionych w treści opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełen zakres zadań wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w treści opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. 

3. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisaniem przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy, 

zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia (treść artykułów, elementy graficzne zgodne z Key Visual 2014 - 2020, 

zdjęcia, adres strony internetowej oraz logotypy). 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem 

szczególnej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w 

szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Przed przekazaniem artykułów do publikacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji każdorazowo projekt graficzny przedstawiający wizualizację artykułu w postaci w 

jakiej będzie on publikowany, zawierający w szczególności właściwe logotypy,  elementy 

graficzne zgodne z Key Visual 2014 – 2020, adres strony internetowej, oraz zdjęcia (w formacie 
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PDF), zgodne z treścią opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku braku akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się wprowadzić i przedstawić do akceptacji skorygowany projekt graficzny w 

terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia. 

3. Zaakceptowanie lub zgłoszenie braku akceptacji projektu graficznego nastąpi w ciągu 1 dnia 

roboczego od jego otrzymania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezwłoczne rozpoczęcie publikacji artykułu w wersji 

zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.  

5. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy, poprzez złożenie Wykonawcy 

stosownego oświadczenia woli, w wypadkach, w których Wykonawca nie przystąpi do 

realizacji obowiązków wynikających z umowy w wynikających z niej terminach.  

6. Niewykonanie pełnego zakresu zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

opisem zawartym w treści opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r., z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, uznawane będzie za przejaw nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę i skutkowało będzie powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do 

jednostronnego odstąpienia od umowy w całości lub w części. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 

stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o jakich mowa w ust. 5.  

 

§ 4 

1. Odbiór poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia potwierdzony 

zostanie przez Zamawiającego w formie protokołów zdawczo – odbiorczych. 

2. Protokoły zdawczo-odbiorcze będą sporządzane w ciągu 3 dni roboczych od przekazania 

Zamawiającemu dowodów zrealizowania poszczególnych elementów składających się na 

przedmiot zamówienia w postaci wydań dzienników zawierających opublikowane artykuły oraz 

raportów z emisji artykułów na portalach internetowych. 

3. Zamawiający przewiduje minimum dwa protokoły zdawczo – odbiorcze, po sporządzeniu 

których Wykonawca wystawi faktury cząstkowe za wykonanie poszczególnych elementów 

składających się na przedmiot zamówienia. 

 

§ 5 
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1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) Sylwia Szczesna  e- mail: sylwia.szczesna@lawp.eu  tel. 81 46 23 844 

2) Dorota Babska e-mail: dorota.babska@lawp.eu tel. 81 46 23 816 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są: 

1) ………………………… e- mail: ………………. tel……………………… 

       2)………………………...… e- mail: ………………. tel……………………… 

3. Zmiana osób ww. nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana przez pisemne 

oświadczenie złożone drugiej stronie umowy. 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

całkowite wynagrodzenie w kwocie ………………………….. zł brutto (słownie zł: 

……………………………….……….. zł……/100), tj. netto ……………………..zł (słownie 

…………………………………….. złotych …………/100) + ……………… zł VAT (słownie: 

………………………… zł ……/100). 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu bankowego 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w każdej cząstkowej fakturze VAT w terminie 14 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. 

3. Faktury VAT, obejmujące wynagrodzenie z tytułu prawidłowego zrealizowania poszczególnych 

elementów składających się na przedmiot zamówienia, będą przez Wykonawcę wystawiane na 

następujące dane:  

- podmiot wskazany jako nabywca usługi: 

Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45; 

- podmiot wskazany jako odbiorca usługi: 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20- 

704 Lublin. 

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić cząstkowe faktury VAT w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot 

zamówienia. 

6. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5.  

mailto:sylwia.szczesna@lawp.eu
mailto:dorota.babska@lawp.eu
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7. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie zostanie przyjęta przez 

Zamawiającego, a tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty kwoty z niej wynikającej.  

8. Zamawiający nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

 

§ 7 

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonania umowy przez Wykonawcę, niewykonania, 

nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości stanowiącej 10% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wszelkie 

należności z tytułu kar umownych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty w 

wyznaczonym terminie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku nieprzystąpienia 

do wykonania umowy przez Wykonawcę, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy następuje na piśmie wraz z uzasadnieniem 

w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.  

5. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem. W takim przypadku nie nalicza się 

kar umownych, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające prawidłowo 

zrealizowanemu zakresowi przedmiotu zamówienia. 

6. W razie rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia ponad odpowiadające 

prawidłowo zrealizowanemu zakresowi przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

Zamawiający informuje Wykonawcę, że niniejsza usługa będzie finansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory, wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Wykonawca         Zamawiający 


