
 

      UMOWA nr …………(projekt) 
  Zawarta w dniu ………….. roku w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu  ul. Jackowskiego 18 w imieniu, którego działają: 1. …………………………………………… 2. …………………………………………… z kontrasygnatą ……………………… zwanym w dalszej części Zamawiającym a …… z siedzibą w ……, przy ul. ………, Regon ……, NIP …, w imieniu której działa: ………, zwanym w dalszej części Wykonawcą. 
 Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). § 1 1. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać w formie dodatku do prasy codziennej: .……………………………………., ukazującej się na terenie Województwa Wielkopolskiego, zwanej dalej gazetą, czasopismo promocyjne Powiatu Poznańskiego: „Prasowa SIEDEMNASTKA17.”, zwane dalej „Prasowa SIEDEMNASTKA17.”. 2. Parametry techniczne „Prasowej SIEDEMNASTKI17.”: 

1) 4 stronicowy dodatek zamieszczony w środku gazety w różnej konfiguracji sekcyjnej, 
2) format mieszczący się w przedziałach: wysokość 385mm (+/-35 mm) oraz szerokości całkowitej 289 mm(+/-30 mm), 
3) zadruk dwustronny w pełnym kolorze, Cmyk 4+4, 
4) standardowy, niebarwiony papier gazetowy o gramaturze min. 40g/m, 

3. „Prasowa SIEDEMNASTKA17.” będzie się ukazywać w gazecie w wybrany przez Zamawiającego dzień miesiąca. Jeden 
egzemplarz „Prasowej SIEDEMNASTKI17.” będzie dołączony do każdego egzemplarza gazety. 

4. Na 10 dni przed planowaną datą wydawniczą gazety, Zamawiający w formie elektronicznej poinformuje Wykonawcę 
o planowanej dacie ukazania się „Prasowej SIEDEMNASTKI17.”  

5. W terminie 1 dnia od otrzymania informacji o planowanej dacie ukazania się „Prasowej SIEDEMNASTKI17.” Wykonawca, 
w formie elektronicznej, poinformuje Zamawiającego o planowym, we wskazanym przez Zamawiającego dniu 
wydawniczym, nakładzie gazety oraz o szacowanych kosztach realizacji zamówienia w oparciu  o planowany nakład. 

6. Wykonawca każdorazowo będzie realizował zamówienie w nakładzie, odpowiadającym nakładowi gazety w dniu 
wydawniczym „Prasowej SIEDEMNASTKI17.”, określonym na podstawie każdorazowego odrębnego zlecenia, przesłanego 
Wykonawcy na 8 dni przed planowaną datą zamieszczenia. 

7. Na 2 dni przed planowaną datą zamieszczenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej gotowy plik produkcyjny danego wydania „Prasowej SIEDEMNASTKI17.” . 8. Każdorazowo, na 1 dzień przed planowanym zamieszczeniem „Prasowej SIEDEMNASTKI17.”, Wykonawca opublikuje 
zapowiedź na stronach redakcyjnych gazety, w formacie 1/16 strony redakcyjnej tej gazety. 

9. Zamawiający oświadcza, że materiały przekazane Wykonawcy w ramach zawartej umowy nie naruszają osobistych  i majątkowych praw autorskich osób trzecich. 10. Wykonawca deklaruje, iż posiada Oddział/ Siedzibę w Poznaniu, ul………………. 11. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z  Zamawiającym są: 
– …………………………………………. tel. ………………………., e – mail: ……………………………………………………………  
– …………………………………………. tel. ………………………., e – mail: ……………………………………………………………  12. Osobami upoważnionymi  przez Zamawiającego do kontaktów z  Wykonawcą  są: 
– …………………………………………. tel. ………………………., e – mail: ……………………………………………………………  
– …………………………………………. tel. ………………………., e – mail: ……………………………………………………………  13. Zmiana osób, o których mowa w ust. 11 i 12, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 6.  § 2 1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie do 31.12.2017 r., lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 120.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),  w tym należny podatek VAT, z zastosowaniem sposobu płatności wskazanego w § 4. 2. Cena jednostkowa 4 stronicowego dodatku „Prasowa SIEDEMNASTKA17.”, wynosi…………….. zł brutto i pozostanie stała przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Faktyczna liczba zamieszczonych „Prasowych SIEDEMNASTEK17.”, będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego, a określona w ust. 1 maksymalna nominalna wartość umowy nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje, iż „Prasowa SIEDEMNASTKA17.”, zamieszczana będzie jeden raz w każdym miesiącu realizacji zamówienia. Zamawiający na bieżąco będzie określał czy i w jakiej ilości w danym miesiącu „Prasowa SIEDEMNASTKA17.” zostanie zamieszczona.   



 

§ 3 1. Za prawidłową realizację zamówienia, dla każdorazowego zamieszczenia „Prasowej SIEDEMNASTKI17.”, uznaje się podpisanie przez Zamawiającego, wypełnionego przez Wykonawcę protokołu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. W przypadku stwierdzenia niezamieszczenia „Prasowej SIEDEMNASTKI17.” w określonych, w poszczególnych zleceniach, wydaniach gazety, Zamawiający zgłosi stosowne uwagi w protokole, o którym mowa w ust. 1.  
§ 4 1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za poszczególnie zrealizowane usługi stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej i faktycznego nakładu danego zamieszczenia „Prasowej SIEDEMNASTKI17.”. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez obie strony bez uwag protokół, o którym mowa w § 3 ust. 1.  § 5 1. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiającemu każdorazowo przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości  10% kwoty, o której mowa w § 2 ust 1, w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności niezawinionych przez  Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności dotyczących Wykonawcy. 3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 4. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  § 6 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  § 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  § 8 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  § 9 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.     ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA                     



 

 Załącznik nr 1   PROTOKÓŁ WYKONANIA ZLECENIA 
  Do zlecenia nr ...............  z dnia ...................... Zamawiający: Powiat Poznański Wykonawca:………………………………………………………………..   Wykonawca potwierdza zamieszczenie w nakładzie ……………………….szt. czasopisma „Powiatowa SIEDEMNASTKA17.” w gazecie ……………………………………wydanej w dniu………………………………………………..  
Realizacja przedmiotu zamówienia odpowiada warunkom umowy i zostaje przyjęta przez 
Zamawiającego:  

- bez zastrzeżeń* 
- z zastrzeżeniami*  

 * niepotrzebne skreślić  Uwagi ...................................................................................................................................................................      WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY …………...........……….      …............………………… 


