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 (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.)
§ 1.
Na potrzeby niniejszej Umowy ustala się, iż następujące terminy oznaczają:
1. Stadion – oznacza Stadion Miejski (INEA Stadion) w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 17;
2. Mecz – mecz piłki nożnej z udziałem drużyny KKS Lech Poznań rozgrywany na Stadionie w ramach
rozgrywek Ekstraklasy lub Europejskich Pucharów, który liczony jest od gwizdka sędziego sygnalizującego
rozpoczęcie pierwszej połowy meczu do gwizdka kończącego pierwszą połowę meczu oraz od gwizdka
sędziego sygnalizującego rozpoczęcie drugiej połowy meczu do gwizdka kończącego drugą połowę meczu.
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§ 2.
Wykonawca przez okres obowiązywania niniejszej Umowy zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego działań promocyjnych poprzez wyświetlanie w trakcie trwania Meczów prezentacji
Zamawiającego, zwanej dalej Prezentacją. Łączny czas wyświetleń Prezentacji Zamawiającego w trakcie
regulaminowego czasu gry (Meczu) wyniesie 2 (dwie) minuty, które zostaną podzielone na 20 równych
emisji.
Prezentacja powinna zostać dostarczona przez Zamawiającego nie później niż na 48 godzin roboczych
przed Meczem i zamieszczona na udostępnionych przez Wykonawcę bandach elektronicznych typu LED
rozmieszczonych na poziomie boiska wokół płyty głównej.
Wykonawca nie później niż 24 godziny robocze przez Meczem ma możliwość poinformować
Zamawiającego o ewentualnych korektach w Prezentacji.
Wyświetlanie Prezentacji będzie się odbywać w następujących przedziałach czasowych:
a) w pierwszej połowie Meczu: w 5,9,14,18,23,27,32,37,41,45 minucie Meczu, dopuszczając
możliwość przesunięcia emisji Prezentacji +/- 2 minuty,
b) w drugiej połowie Meczu: w 50,54,59,63,68,72,77,81,86,90 minucie Meczu, dopuszczając
możliwość przesunięcia emisji Prezentacji +/- 2 minuty.
§ 3.
Świadczenia określone w § 2 realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z kalendarzem rozgrywek Ekstraklasy
lub Europejskich Pucharów, w terminie od 16.02.2018 r. do 28.12.2018 r., 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 ust. 4.
Faktyczna liczba wyświetlanych Prezentacji 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.
Cena jednostkowa świadczenia określonego w § 2 (podczas jednego Meczu) wynosi……….……….. zł brutto
i pozostanie stała przez cały okres realizacji zamówienia.
Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT na adres Zamawiającego lub wysłania drogą elektroniczną na adres ………………………………………..
w dwóch transzach, które ustala się następująco:
a. za świadczenia wykonane od 16 lutego do 30 czerwca 2018 roku;
b. za świadczenia wykonane od 1 lipca do 28 grudnia 2018 roku.
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Wynagrodzenie częściowe stanowić będzie iloczyn liczby Meczów rozegranych i kwoty jednostkowej
określonej w ust. 3, z tym, że suma wartości wynagrodzenia częściowego nie przekroczy kwoty wskazanej w
ust. 1.
Fakturę za usługi określone w ust. 4 lit b należy dostarczyć do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 9:00.
Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 28 grudnia 2018 r.
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§ 5.
Wykonawca obowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji oraz odpowiedzi na wszelkie
niezbędne do wykonania niniejszej Umowy pytania.
Wszędzie tam, gdzie Umowa wymaga udziału upoważnionego przedstawiciela Stron w działaniach
związanych z wykonaniem Umowy, są to:
ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ze strony Zamawiającego –……….....……………………………………………………………………………………………………………..
§ 6.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty, o
której mowa w § 3 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.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody.
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.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 7.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy będą starały się
rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji i konsultacji. Roszczenia lub spory między stronami
wynikające z Umowy, w tym także na tle ważności jej zawarcia, a także interpretacji postanowień, których
nie można uregulować w powyższy sposób będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla Strony występującej z powództwem.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
właściwe przepisy.
Umowa zostaje sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

__________________________
Zamawiający

___________________________
Wykonawca
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