Załącznik Nr 5
do Zapytania Ofertowego nr P/E/5/2015

Umowa nr P/E/5/2015
zawarta w Piekoszowie w dniu ………..2015 pomiędzy:
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
KRS 198087, NIP 657-038-94-52
działającą przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a,
26-065 Piekoszów, NIP: 959-14-87-339, REGON: 290505494-00027
reprezentowana przez Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Ks. Jana
Jagiełkę
zwaną dalej Zamawiającym
a
.……………………………………………………………………………………….…………,
.……………………………………………………………………………………….…………,
NIP: …………….., reprezentowanym przez,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o treści następującej:
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: Działań informacyjno –
promocyjnych – współfinansowanych w ramach projektu PL33/SPPW/IiII/Nr9/2014
pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy
Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług
poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie
jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu
wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. realizowanego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów
ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia,
Strony oświadczają co następuje:
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§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi: Przygotowanie, produkcja i emisja 30 –
sekundowego,

dźwiękowego,

radiowego

spotu

reklamowego

na

podstawie

przygotowanego przez niego scenariusza z uwzględnieniem wymagań:
a)

przygotowanie scenariusza oraz wyprodukowanie i opracowanie 30 - sekundowego

radiowego spotu reklamowego i emisja w stacji radiowej o zasięgu regionalnym 5 razy
dziennie przez 20 dni,
b) opracowanie harmonogramów emisji radiowych spotów reklamowych dla stacji radiowej,
c) emisja radiowych spotów reklamowych na antenie radia o zasięgu regionalnym,
d) sporządzenie raportu nt. słyszalności wyemitowanych spotów.
§2
1.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyprodukowany i opracowany 30 -

a.

sekundowy radiowy spot reklamowy gotowy do użytku .
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z zaakceptowanym

b.
przez

Zamawiającego

projektem

radiowego

spotu

reklamowego

na

podstawie

przygotowanego przez niego scenariusza wraz z opracowanym harmonogramem emisji dla
stacji radiowej.
2.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca
zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację
dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopię.
3.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne

do wykonania przedmiotu umowy, posiada wiedzę, uprawnienia, doświadczenie zawodowe,
sprzęt i odpowiednią kadrę gwarantującą wykonanie umowy z największą starannością oraz
obowiązującymi przepisami.
4.

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta

Wykonawcy wraz z załącznikami.
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§3
Warunki realizacji umowy
1.

Przedmiot niniejszej umowy powinien być wykonany z należytą starannością

i z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

zaakceptowanym programem.
3.

Wykonawca

nie

może

zawierać

żadnych

umów

czy

porozumień,

które

uniemożliwiałyby realizację niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby
konflikt interesów bądź też uniemożliwiałaby należyte reprezentowanie interesów
Zamawiającego.
4.

Wykonawca może zlecić realizację określonej części zadania podwykonawcom tylko za

zgodą Zamawiającego i tylko tym podwykonawcom, na których Zamawiający wyrazi zgodę.
Negocjacje w tym zakresie mogą dotyczyć zakresu podzlecanych usług, podziału kompetencji
oraz wpływu na harmonogram wykonania zadania.
5.

Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź

opóźnionym wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia
zadania, winny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.
6.

Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia i przechowywania

wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy przez okres 10 lat od zakończenia
realizacji umowy i udostępniania ich instytucjom upoważnionym do kontroli.
7.

Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania podczas realizacji usługi

materiałów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego.
8.

Termin realizacji zamówienia: 15 października – 25 października 2015 roku.

9.

Termin zakończenia emisji radiowego spotu reklamowego: do 25 listopada 2015 roku.
§4

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają na podstawie

oferty Wykonawcy kwotę wynagrodzenia
Brutto), w tym podatek VAT w stawce …………….. tj. ………………….. zł
(słownie:………………………).

2.

Podstawą

wystawienia

Faktury

będzie

3

przekazanie

kompletnych

produktów

Załącznik Nr 5
do Zapytania Ofertowego nr P/E/5/2015

składających się na przedmiot umowy, rozpoczęcie emisji radiowego spotu reklamowego w
stacji radiowej o zasięgu regionalnym wraz z załączonym harmonogramem emisji radiowych
spotów reklamowych oraz podpisany protokół zdawczo odbiorczy przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
3.

Warunki płatności – przelew na wskazane konto 7 dni od daty otrzymania

faktury/rachunku.
4.

Wykonawca,

mając

możliwość

uprzedniego

ustalenia

wszystkich

warunków

technicznych związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
5.

Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Umowy poprzez możliwość naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
2.

Strony zastrzegają, że w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywają

rozmiarów rzeczywistej szkody, możliwe jest dochodzenie odszkodowania do pełnej
wysokości szkody.
3.

Powyższa zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz

Zamawiającego.
4.

Kary umowne są względem siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości, chyba że

jedna okoliczność jest podstawą do kilku kar umownych. W takim przypadku
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umownej.
5.

Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy. Zasada powyższa

dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
6.

Kwoty kar umownych przewidzianych Umową będą płatne w terminie 14 dni od daty

doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty (wymagalność kary umownej).
7.

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku zwłoki w

terminie rozpoczęcia świadczenia usługi: 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia liczone od całego wynagrodzenia.
8.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku
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odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących wyłącznie po
stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całego wynagrodzenia.
§6
Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach.
§7
1.

Do bezpośrednich kontaktów w trakcie realizacji umowy strony wyznaczają:

- po stronie Zamawiającego – …………………………
- po stronie Wykonawcy - ………………………….
tel. …………………….

2.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o

zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej
informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie będą uznawane za doręczone.
§8
1.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
3.

Umowę sporządzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego.

4.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony umowy.

Zamawiający

Wykonawca
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