Załącznik nr 4 A do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
CZĘŚĆ I

Umowa zawarta w dniu ..............................2017 roku w Poznaniu pomiędzy:
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….,
zwanym dalej „Zamawiającym”

Województwa

a
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:

1.

2.

3.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy (dalej jako ”Umowa”) jest świadczenie usług publikowania na
łamach dziennika o zasięgu regionalnym ogłoszeń i informacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zwanych dalej „ogłoszeniami”.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Umowy.
Rodzaje ogłoszeń i ich szacunkowe ilości określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr
3A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiednio Załącznik nr 3 do Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości ogłoszeń oraz dokonywania
zmian ilości ogłoszeń w poszczególnych rodzajach stosownie do swoich potrzeb w ramach ceny
oferty złożonej przez Wykonawcę.

§2
Umowa zostanie wykonana w terminie od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2017 r.

1.

2.

§3
Wartość przedmiotu Umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych określonych w
Załączniku nr 3 do Umowy, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty ……………zł netto
(słownie:………….), tj. kwoty ................. zł brutto (słownie:................).
Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o faktycznie
opublikowane w okresie obowiązywania Umowy ogłoszenia, przy czym ilość ogłoszeń podana
w Załączniku nr 3 do Umowy jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zamówienia mniejszej ilości ogłoszeń, niż maksymalny zakres zobowiązania lub rezygnacji z
niektórych rodzajów ogłoszeń. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych
roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między
maksymalnym zakresem umowy, a ilością zleconą przez Zamawiającego i rzeczywiście
zrealizowaną przez Wykonawcę.
Zamawiający jednocześnie gwarantuje Wykonawcy, że wykorzysta nie mniej niż 75 %
maksymalnej wartości niniejszej umowy.
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3.

4.

5.
6.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w
Załączniku nr 3 do Umowy, obejmujące stawki za dany rodzaj ogłoszenia, przy czym w
wypadku zamówienia obejmującego jeden lub więcej modułów ogłoszeniowych wynagrodzenie
będzie wyliczone jako iloczyn zamawianych modułów, wielkości jednego modułu wskazanej w
Załączniku nr 3 (powierzchni w cm2) oraz ceny jednostkowej za cm2 podanej w Załączniku nr 3.
Wynagrodzenie za prawidłowo opublikowane ogłoszenie rozliczane będzie każdorazowo na
podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od dnia
publikacji ogłoszenia.
Do faktury określonej w ust. 4 powinien być dołączony, w celu potwierdzenia realizacji
zlecenia, egzemplarz dziennika, w którym opublikowane zostało ogłoszenie lub ogłoszenia.
Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 4 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura powinna zawierać następujące
dane Zamawiającego:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP: 778-13-46-888
oraz nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego, która udzieliła zlecenia na ogłoszenie,
wraz ze wskazaniem osoby która udzieliła zlecenia oraz dokładnym opisem publikacji wg
wskazań zamawiającego zawartych w zleceniu i powinna być doręczona na adres jak wyżej.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
Publikacje ogłoszeń realizowane będą sukcesywnie na podstawie zlecenia udzielonego
Wykonawcy przez komórkę organizacyjną Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub
drogą elektroniczną. Zlecenie winno zawierać tekst ogłoszenia oraz informacje niezbędne do
jego prawidłowego opublikowania, w tym termin publikacji ogłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia, o którym mowa w ust. 1, w
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 2 godziny, licząc od momentu złożenia zlecenia
przez Zamawiającego.
W przypadku wysłania przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w ust. 1, po godzinie
15.00 w trakcie dnia roboczego lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca
zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia do godziny 10.00 najbliższego dnia roboczego.
W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
poinformuje o tym Zamawiającego, w terminie o którym mowa w ust. 2, podając jednocześnie
najbliższy możliwy termin publikacji ogłoszenia lub inne alternatywne rozwiązanie.
Wykonawca zobowiązuje się do opublikowania ogłoszenia w trybie standardowym w ciągu 3
dni roboczych licząc od następnego dnia po dniu złożenia zlecenia. Zlecenie winno być złożone
nie później niż do godz. 12.00 w dniu składania zlecenia.
Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem określonych
ustawą świąt.
Wykonawca zobowiązuje się do opublikowania ogłoszenia w trybie awaryjnym w ciągu jednego
dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia tj. publikacja powinna nastąpić na następny dzień po
dniu złożenia zlecenia. Zlecenie winno być złożone nie później niż do godz. 9.00 w dniu
składania zlecenia.
Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem określonych
ustawą świąt.
Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązuje się do zrealizowania ……… ogłoszeń w
trybie „awaryjnym”.
Zamawiający może cofnąć zlecenie publikacji ogłoszenia, nie później niż do godziny 15.00 na
dwa dni robocze przed dniem jego publikacji – w trybie standardowym lub nie później niż do
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godziny 11.00 na jeden dzień roboczy przed dniem jego publikacji– w trybie „awaryjnym”, bez
ponoszenia skutków finansowych.

1.
2.

1.

2.

§5
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz wedle
najlepszej wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć we własnym zakresie i na własny koszt
wszelkie wady, jakie ujawnią się w dniu publikacji ogłoszenia, przez publikację poprawnej
treści ogłoszenia, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu
przez Zamawiającego.
§6
W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
1)
współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy;
2)
dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów;
3)
udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących
się w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Zadania,
o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą;
4)
terminowej zapłaty Wynagrodzenia.
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
1)
współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji
Umowy;
2)
dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów;
3)
udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji
znajdujących się w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania Zadania, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą.

§7
Zlecenie przez Zamawiającego publikacji ogłoszeń w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości
kwoty określonej w § 3 ust. 1 nie uprawnia Wykonawcy do żądania wypłacenia w całości kwoty
określonej w § 3 ust. 1.

1.

2.

§8
Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania Umowy, za wyjątkiem przypadku,
gdy w ofercie, Wykonawca wskazał, iż Umowa lub Część Umowy zostanie powierzona do
wykonania podwykonawcom. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców ponosi
odpowiedzialność jak za swoje działania lub zaniechania.
Naruszenie warunku określonego w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od stwierdzenia okoliczności, o
których mowa w ust. 1.
§9

1.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:
1)
za niewykonanie lub nienależyte wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
2)
za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy za
ogłoszenia opublikowane zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.
3)
za opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za
dane ogłoszenie, za każdy dzień opóźnienia wykraczający poza termin, o którym mowa w
§ 4 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.
4)
za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 2 – w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto za dane ogłoszenie, za każdy dzień opóźnienia wykraczający poza
termin określony w § 5 ust. 2.
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2.
3.

Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z naliczonej kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, określonego fakturą częściową, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017, poz. 1579 ze zm.)
zostaną zatrudnione osoby - zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – wykaz
osób stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, w zakresie czynności opisanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze
co najmniej 1/2 etatu.
3. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób
(kopie umów o pracę (zawierających imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, jej
rodzaj oraz wymiar etatu) potwierdzone za zgodność z oryginałem), przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia
zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez
cały okres realizacji przedmiotu umowy.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osobowym Wykonawca powiadomi o
tym Zamawiającego, tj. dostarczy poprawiony wykaz wraz z umowami o pracę. Forma
zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.
6. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, powyższe obowiązki obciążają także
podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców w
zakresie powyższych obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i
dowodów, o których mowa wyżej, dotyczących podwykonawców.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
8. W przypadku niezatrudnienia, w ramach umowy o pracę, przy realizacji zamówienia wszystkich
osób bezpośrednio wykonujących czynności składających się na przedmiot zamówienia,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1%
całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobę
za każdy rozpoczęty miesiąc, kiedy niezatrudnienie ma miejsce.
9. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o których mowa w ust. 3 i 4
Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 5 000,00 PLN.
10. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest
zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie
powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone
przez Zamawiającego.
11. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3 lub 4 lub
zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy
odstąpić i naliczy dodatkowo karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2. Zamawiający może
od umowy odstąpić w terminie 30 dni od ziszczenia się przesłanki opisanej powyżej.
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1.

2.
3.

4.

§ 11
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego
zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dni
niezastosowania się Wykonawcy do drugiego zgłoszenia.
W razie opóźnienia Wykonawcy w opublikowaniu ogłoszenia powyżej 3 dni Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia przedmiotowego opóźnienia

§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych) .
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku,
gdy:
1) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł
wcześniej przewidzieć zaszła konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
– w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w
innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie,
2) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT – w takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za inną cenę, niż wskazana w jego ofercie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Nie stanowią zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

1.

§ 13
Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej. Niezależnie od tego, Wykonawca nie może podawać do wiadomości
publicznej, w szczególności publikować, jakiejkolwiek jej części.

2.

Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody
Zamawiającego, ujawnić jakiejkolwiek osobie trzeciej jakiejkolwiek materiałów lub innej
informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową.

3.

Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać
jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach niż
wykonanie Umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych dokumentów i innych
informacji zgodnie z ust. 2 i 3, co jednakże nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub
objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zobowiązanie niniejsze oraz
zakazy, o których mowa w ust. 2 i 3 wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania
Umowy, jak i po ustaniu jej obowiązywania.

5.

W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, w szczególności
zakazu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary
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umownej w wysokości 10 % ( dziesięć procent ) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. W razie wyrządzenia wyższej szkody, Zamawiający może
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6.

1.
2.
3.

Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 2 powyżej, pozostają
własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze
wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji
elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i
jednym dla Wykonawcy.

§ 15
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
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