Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

UMOWA Nr WOF.261.15.2020.EP
zawarta w dniu ..... marca 2020 r. w Białymstoku, pomiędzy:
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, NIP:
5423106553, REGON: 200240241,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Panią Beatę Bezubik – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
a
, NIP:, REGON:,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
P
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, którym jest usługa składu
i publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku codziennym o zasięgu regionalnym (teren województwa
podlaskiego), świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
2. Ogłoszenia będą publikowane w ………………. .
3. Ogłoszenia będą przesyłane Wykonawcy w pliku programu Word. Zakres zamówienia obejmuje dla każdego
ogłoszenia
jego
skład
według
wytycznych
Zamawiającego
(układ
treści
i
grafiki)
i dostosowanie ich przez Wykonawcę do szaty graficznej danego dziennika.
4. Zamieszczanie ogłoszeń w dzienniku codziennym następować będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi
potrzebami Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazanych Wykonawcy.
5. Zlecenia, o których mowa w ust. 4, przesyłane będą Wykonawcy co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed
dniem ukazania się wydania dziennika codziennego, w którym zostanie opublikowane ogłoszenie. Zlecenia
wraz z wzorem ogłoszenia przesyłane będą Wykonawcy pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
6. W przeciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia zamieszczenia ogłoszenia, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu projekt ogłoszenia, przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i linią graficzną
dziennika codziennego, w którym ogłoszenie zostanie zamieszczone.
7. W stosunku do przedstawionego projektu Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić projekt Zamawiającemu
do uzgodnienia. Poprawiony projekt powinien zostać przedstawiony w czasie 24 godzin liczonych od
przekazania uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego.
8. Zamieszczenie ogłoszenia następować będzie w sytuacji, gdy Zamawiający przyjął projekt ogłoszenia.
Przyjęcie projektu może zostać potwierdzone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§2
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie
, nr. tel.: wew., adres e’mail:

3. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zleceń i realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie, nr. tel.:,
adres e’mail
§3
1. Szacunkowe łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę
………. zł brutto (słownie:
brutto).
2. Jeżeli Zamawiający w czasie trwania umowy złoży zamówienia na kwotę łączną mniejszą niż określona
w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie opublikowane
ogłoszenia, według stawek określonych w ust. 4.
4. Cena za opublikowanie 1 cm2 ogłoszenia wynosi

zł brutto i nie wzrośnie w okresie trwania umowy.

5. Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury za każde opublikowane ogłoszenie. Załącznikiem do faktury
będzie strona z dziennika codziennego, na której opublikowano ogłoszenie.
6. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 4. po opublikowaniu
ogłoszenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury lub rachunku, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4
1. W przypadku nieopublikowania ogłoszenia w ustalonym przez Strony terminie z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do żądania publikacji ogłoszenia w innym określonym
przez siebie terminie oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej określonej w ust. 4, gdy Wykonawca nienależycie wykona przedmiot umowy,
w szczególności w przypadku, gdy:
1) Zamawiający po raz trzeci nie zaakceptuje projektu graficznego i merytorycznego ogłoszenia, o czym mowa
w § 1 ust. 7;
2) opóźnienie w publikacji ogłoszenia zleconego przez Zamawiającego będzie dłuższe niż dwa cykle
wydawnicze,
3) Wykonawca spóźni się z publikacją więcej niż dwóch ogłoszeń,
4) Wykonawca dwa razy opublikuje ogłoszenie w wersji innej niż zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
1 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w publikacji ogłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
20 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku wypowiedzenia umowy w sytuacji opisanej w ust. 2.
5. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w ust. 3 i ust. 4 nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§5
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego,
zgodnego z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskowa zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego, zamieszczonej na
jego stronie internetowej pod linkiem: http:/bialystok.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas oraz,
że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji postanowień umowy.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową właściwy do ich
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
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