
UNI A E U R O P E J S K A  
F U N D U S Z  A Z Y L U ,
MIGRACJI I INTEGRACJI - .

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

UMOWA

zawarta w d n iu ................................. 2018 r. we Wrocławiu

pomiędzy:

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 

50-153 Wrocław, posiadającym NIP: 8961003245, REGON: 000514377, 

reprezentowanym, przez:

- Mirosława Ziajkę - Dyrektora Generalnego, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

§1

1. Przedmiotem umowy jest emisja w telewizji regionalnej o zasięgu całego województwa 

dolnośląskiego dwóch spotów promocyjnych, 90-sekundowego oraz 30-sekundowego, z przebiegu 

prac związanych z adaptacją dziedzińca środkowego (ATRIUM) w budynku Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Realizacja w  ramach Projektu nr 32/7-2017/OG-FAM I, 

pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW  we 

Wrocławiu” dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia

.................  stanowiące załącznik nr 1 do umowy oraz ofertę Wykonawcy z dnia .......

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: październik -  grudzień 2018 r.

Emisja spotów powinna się odbyć w następujących terminach:

1) 90-sekundowego -  od 10 do 17 października 2018 roku,

2) 30-sekundowego -  od 4 do 12 grudnia 2018 roku.

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI, pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi 
cudzoziemców w DUW we Wrocławiu", dofinansowany w ramach Programu Krajowego Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji



2. Wykonawca zobowiązuje się do emisji w telewizji regionalnej o zasięgu całego województwa 

dolnośląskiego spotów promocyjnych, o których mowa w punkcie 1, minimum trzy razy dziennie 

tj.: w porze porannej, popołudniowej iwieczomej. Szczegółowy harmonogram emisji spotów, który 

zawiera daty, godziny oraz jednostkową wartość emisji stanowi nierozłączną część oferty 

Wykonawcy, która jest załącznikiem do niniejszej umowy.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są ze strony:

Zamawiającego: Agnieszka Alama-Woszczyńska, nr tel. 71 340 62 59, e-mail:

a.woszczynska@duw.pl

W ykonawcy:.................................................................. . e-m ail:.........................................

§3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi brutto

............................................. zł, słownie: ............................................................................................ . w  tym

23 % podatku od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez cały okres 

trwania umowy.

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo -  po zakończeniu realizacji całego 

przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o któiym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany 

w fakturze, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.

§4

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

poprzez zapłatę kar umownych.

2. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od umowy.

3. Kary umowne są niezależne od siebie i przysługują Zamawiającemu w pełnej wysokości. Kaiy 

będą naliczane za każdy przypadek naruszenia umowy odrębnie.

4. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 dni.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu 

Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieterminową emisję spotów w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o któiym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
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b) za niewyemitowanie spotu w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy niewyemitowany spot,

c) za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy.

7. Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 

Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.

§5

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 

podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§6

Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz.l 191).

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku braku polubownego załatwienia, mogą 

poddać je  rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Integralną częścią Umowy są wymienione załączniki:

- zapytanie ofertowe Zamawiającego,

- oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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