Projekt umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia nr OP.0530.2.2018 z dnia
29.11.2018 r.
Umowa Nr ……..
W ramach zadania pn. Skład, druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego Gminy
Zgorzelec pn. ”Nowiny z Gminy”
zawarta w dniu ……….. w Zgorzelcu pomiędzy:
Gminą Zgorzelec, z siedzibą przy ul. Kościuszki 70 w Zgorzelcu, NIP 615-18-08-654, REGON
230821368, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
…………………
a
Panem/Panią ……………………, zamieszkałym/-ą w ……………………… przy ul. ………………….
prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………………………. z
siedzibą w …………………… przy ul. ……………….., wpisanym/-ą do Centralnej Ewidencji i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP: ………………………, zwanym w
dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Ponieważ wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000,00 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do przedmiotowej umowy nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z powyższym strony zawierają umowę
o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Skład, druk oraz
dystrybucja biuletynu informacyjnego Gminy Zgorzelec pn. ”Nowiny z Gminy”.
1. Zakres umowy obejmuje:
1) Wydawanie biuletynu informacyjnego Gminy Zgorzelec pt. ”Nowiny z Gminy” w cyklu
nie krótszym niż 1 raz w miesiącu, zamówienie będzie realizowanie nie później niż od
2 stycznia 2019 r.
2) Wydawanie biuletynu na papierze kredowym, matowym 80 g, format B-4, 16 stron,
full color, na 2 zszywki, w nakładzie - 2900 szt.
3) Wykonawca będzie wydawał biuletyn zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem
Prasowym.
4) Nazwa biuletynu „Nowiny z Gminy” zastrzeżona jest dla Zamawiającego.
5) Biuletyn ma być bezpłatny, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczanie
w biuletynie nie więcej niż 5% reklam względem ilości stron biuletynu, wyłączając
okładkę.
6) W celu realizacji zamówienia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do każdego
wydania drogą elektroniczną materiały (teksty, zdjęcia, grafiki).
7) Wykonawca zobowiąże się do każdorazowego delegowania 2 dziennikarzy na
ważniejsze wydarzenia w Gminie Zgorzelec wskazane przez Zamawiającego, w tym 1
dziennikarza do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym.
8) Wszystkie materiały (artykuły, zdjęcia, grafiki) publikowane w biuletynie staną się
własnością Zamawiającego.
9) Wykonawca zobowiąże się do składu i łamania biuletynu oraz przygotowania do druku.
10) Za błędy w druku powstałe z winy Wykonawcy odpowiedzialny będzie Wykonawca.
11) Wykonawca
dostarczy
drogą
elektroniczną
Zamawiającemu
do
korekty
i zatwierdzenia (w formacie PDF) złożony projekt biuletynu wraz z pierwszą stroną
okładki.
12) Wykonawca będzie zamieszczał na stronie www.issuu.com każdy numer biuletynu
informacyjnego i przekazywał link do zamieszczonego materiału, który będzie
publikowany na stronie internetowej Gminy Zgorzelec i social mediach.
13) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenie kolportażu miesięcznika w ilości
2900 egzemplarzy na terenie gminy, w tym: 175 egzemplarzy do siedziby Urzędu

Gminy Zgorzelec, 2725 egzemplarzy do posesji mieszkańców 22 miejscowości Gminy
Zgorzelec wskazanych poniżej:
Białogórze (80 szt.), Gozdanin (40 szt.), Gronów (105 szt.), Jędrzychowice (260 szt.),
Jerzmanki (245 szt.), Kostrzyna (40 szt.), Koźlice (85 szt.), Koźmin (70 szt.), Kunów
(95 szt.), Łagów (480 szt.), Łomnica (40 szt.), Osiek Łużycki (115 szt.), Pokrzywnik
(20 szt.), Przesieczany (50 szt.), Radomierzyce (95 szt.), Ręczyn z Niedowem (105
szt.), Sławnikowice (105 szt.), Spytków (30 szt.), Tylice (225 szt.), Trójca (230 szt.),
Żarska Wieś (210 szt.).

§2.
Termin wykonania
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – 02.01.2019 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy - 31.12.2019 r.
3. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia (każdorazowo przy każdym wydaniu):
1) Zleceniodawca będzie przekazywał materiały (teksty, zdjęcia, grafiki) do 15-tego dnia
każdego miesiąca, w miesiącach szczególnych materiały mogą być przekazywane
szybciej.
2) skład graficzny – 3 dni od przesłania materiałów,
3) druk gazety i kolportaż na terenie gminy – 5 dni roboczych od otrzymania przez
Wykonawcę biuletynu z drukarni.
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§3.
Wynagrodzenie
Wartość zamówienia strony ustalają w cenie ryczałtowej brutto miesięcznie za wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokości ……. zł netto (słownie: ……. i 00/100) co daje kwotę brutto
w wysokości ………. zł brutto (słownie: …… i 00/100). Podatek VAT w wysokości ………..% co
stanowi kwotę ……. zł.
Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni licząc od daty wystawienia faktury.
Wykonawca wystawia faktury na następujące dane Zamawiającego: Gmina Zgorzelec, ul.
Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; NIP 615-18-08-654.
Należna Wykonawcy kwota zostanie przekazana przelewem na jego nr rachunku:
……………………..

§4.
Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający –
w wysokości 5% wynagrodzenia netto o którym mowa w §3 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w §3 ust 1,
2) Niedotrzymania terminów, o których mowa w §2 ust. 1 umowy – w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki ponad termin ustalony w §2 ust. 1 pkt 1 i 3.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika
z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego.
3. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian umowy przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w formularzu ofertowym, w następujących przypadkach:

1) W przypadku zmian organizacyjnych stron np.: zmiana reprezentacji, adresu siedziby
firmy.
2) W zakresie terminu:
a) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć z pewnością w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
d) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy;
e) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów,
za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca.
§6.
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
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,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
2) W przypadku o którym mowa w §4. ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy:
a) Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
b) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c) Gdy Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
d) Gdy Wykonawca przerwał realizację usługi i nie kontynuuje jej pomimo
jednokrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego
w niniejszej umowie.
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
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§7.
Postanowienia końcowe
Spory, które mogą powstać w czasie trwania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:
...................................

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
..................................................

Wykonawca:
..................................

