Załącznik nr 4
Umowa nr ………………..

zawarta w Olsztynie, w dniu ….. …………………. 2021 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999
r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762)
NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. polityki naukowej i badań
a
……………………………………………………………
z
siedzibą
w
………………
przy
ul. …………………….., ……………………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd
Rejonowy
dla
………………………………….,
…………………………………….
pod
numerem
KRS: ……………………………………………., NIP: ……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 2 pkt. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
zgodnie z którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się.
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest :

1) publikacja 3 artykułów sponsorowanych w miesięczniku „…………………………………………”,
2) wielkość każdego artykułu od 1 800 do 4 000 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi,
przy formacie strony formatu A4, uwzględniając logotypy oraz 1 zdjęcie;
3) publikacja każdego artykułu na jednej całej stronie miesięcznika,
4) publikacja każdego artykułu w pełnym kolorze z grafiką zdjęciową, logotypami,
5) każda publikacja zostanie opatrzona nazwą projektu oraz obowiązującymi oznaczeniami
graficznymi zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej z wykorzystaniem dostarczonych przez
Zamawiającego znaków (logotypy) UE, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(RPO WiM 2014-2020) oraz UWM w Olsztynie, oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, treść
Projekt „Innowacyjność technologii żywości wysokiej jakości” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego ma lata 2014 – 2020. Umowa nr: RPWM.01.01.00-28-0002/17

merytoryczna każdego artykułu dostarczona będzie przez Zamawiającego na wyznaczony przez
redakcję adres email w terminie ustalonym z Wykonawcą, oprócz treści merytorycznej każdy artykuł
musi zawierać grafikę/ infografikę/ zdjęcia, linki itp. dostarczone przez Zamawiającego, które wpłyną
na uatrakcyjnienie przekazu.
2.
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej
umowy.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 listopada 2021r.
§3
Odbiór przedmiotu umowy

1.
2.
3.

4.
5.

Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie
strony, którego wzór zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż zostanie wykonany
zgodnie z umową.
Przedstawicielem Zamawiającego wyznacza się: Panią Elizę Popławską – Jodko – Dyrektora
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie, tel. 89 524 52 53, e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl
Przedstawicielem
Wykonawcy
wyznacza
się:
…………………………………………………….
tel. ………………………… e-mail: …………………………….
Sposób konsultacji i zgłaszania uwag strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji
umowy.
§4
Cena i warunki płatności
1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto……………………….. zł w tym obowiązujący podatek VAT (słownie:
…………………………………… złote).
2. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy przyjętego, jako „bez zastrzeżeń”.
4. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika
płatność.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.
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6. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury
w sposób niezgodny z ust 4 - 6.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową stronie
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem najwyższej staranności.

4.

Sposób realizacji przedmiotu umowy musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego
potwierdzonymi ofertą na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i której formularz
stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) ułożenia treści wraz z grafiką i logotypami, dostosowania szaty graficznej odpowiadającej
grafice wydawnictwa, w którym ukaże się artykuł. Wykonawca na podstawie przekazanych
materiałów przygotuje finalny format publikacji,
2) przedstawienia do akceptacji projektu artykułu na co najmniej 14 dni roboczych przed
oddaniem publikacji do druku,
3) dokonania poprawek w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub korekty błędów
na wyraźne polecenie Zamawiającego przekazane za pomocą poczty e-mailowej w terminie
1 dnia roboczego od otrzymania informacji.

6.
7.
8.

Publikacja artykułów następować będzie na podstawie zatwierdzonego projektu artykułu
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
Terminy publikacji artykułów zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez
obie strony.
§6
Kary umowne

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §4 ust. 1,
2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy
określonego w §2 ust.1 oraz niedotrzymanie przez Wykonawcę uzgodnionych
z Zamawiającym terminów publikacji artykułów w wysokości 0,4% ceny określonej w §4 ust.
1 za każdy dzień opóźnienia,
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2.
W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym
w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia
w wysokości ustawowej.
3.
Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §4 ust. 1, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
4.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych

§7
Warunki odstąpienia od umowy
1.

Zamawiający odstąpi od umowy:
1) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy;
2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy,
określonego w §2 ust 1 oraz terminów publikacji artykułów, lub nienależytego (niezgodnie ze
złożoną ofertą) wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie do dnia 15.12.2021 r.
§8
Zmiany w umowie

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.
Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Olsztynie.
3.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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