
Załącznik nr 4  do SIWZ

UMOWA nr …..../FE/20

zawarta  w  dniu  ……………  2020  roku w  Lublinie  pomiędzy  Gminą  Lublin
z siedzibą w Lublinie przy Pl. Króla Władysława Łokietka 1,  NIP 946-25-75-811,
REGON 431019514  reprezentowaną przez:
1. Panią  Bernadetę  Krzysztofik  –  Dyrektora  Wydziału  Funduszy  Europejskich

Urzędu Miasta Lublin,

2. Panią  Ewę  Urbanowicz  –  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału  Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Lublin

zwaną dalej Zamawiającym

a
 
firmą  ……………………….. z  siedzibą  w  ……………………..,
przy ul. ……………….., wpisaną do krajowego rejestru sądowego prowadzonego
przez ……………………, pod  numerem KRS …………..,  Regon ………………,
NIP ………………., reprezentowaną przez: 

………………………..

zwaną dalej  Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1 

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zamówienie przyjmuje i zobowiązuje się
do  przeprowadzenie  kampanii  promocyjnej  radiowo -  internetowej  dla  projektu
"Poprawa warunków kształcenia  zawodowego poprzez  budowę i  wyposażenie
stacji  diagnostycznej  przy  Zespole  Szkół  Samochodowych  w  Lublinie",
realizowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata  2014-2020, Oś Priorytetowa: 13  Infrastruktura  Społeczna,  Działanie: 13.6
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.



2.  Umowa  obejmuje  przeprowadzenie  kampanii  promocyjnej
przez………………………………………….…………………………………  na  antenie
stacji radiowej……………………………………………………………………….……….:

1) w zakresie kampanii radiowej:

a) przygotowanie 3 scenariuszy 30 sekundowego spotu radiowego promują-
cego projekt,
b) nagranie 30 sekundowego spotu radiowego z dwoma lektorami (na pod-
kładzie muzycznym) na podstawie scenariusza wybranego przez Zamawiają-
cego      (pkt 1)),

c) udzielenie licencji  na wyemitowanie ww. spotu na stronach www i przez
inne stacje radiowe, 

d) emisja spotu: kwiecień- czerwiec  2020 r.,

e) 400 emisji spotu, wyemitowane w ciągu maksymalnie 60 dni,

f) emisja spotów na obszarze Lublina i co najmniej 50 km od granic miasta,
codziennie w godzinach 7-20,

g) emisja spotu metodą tradycyjną przy użyciu sygnału radiowego (FM).

     2)  w zakresie kampanii internetowej:

- minimum 50 tys. odsłon reklamy graficznej, w serwisach internetowych geo-
targetowanych na woj. lubelskie, realizowanych od daty rozpoczęcia kampanii
radiowej w okresie kwiecień- czerwiec  2020 r.

3.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  zrealizowany  przedmiot  umowy
w postaci zapisu na płycie CD.

§ 2
Termin wykonania umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie do 30 czerwca 2020 r.

§ 3
Produkcja Radio

1. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych licząc od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiającemu trzy scenariusze Spotu. 

2. Zamawiający  wybierze  z  przedstawionych  scenariuszy  Spotu.  Zamawiający
ma  prawo  zgłosić  poprawki  do  wybranego  scenariusza  Spotu,  przy  czym
ostateczny termin na zgłaszanie poprawek wynosi 2 dni robocze licząc od daty
przedstawienia Zamawiającemu scenariusza Spotu. 

3. Wykonawca  naniesie  poprawki  w  ciągu  2  dni  roboczych  licząc  od  dnia
zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki wykonane zgodnie z żądaniem



Zamawiającego,  podlegają  akceptacji  w  terminie  2 dni  roboczych licząc od
daty przedstawienia Zamawiającemu poprawionego scenariusza.

4. W  terminie  3  dni  roboczych  licząc  od  dnia  akceptacji  scenariusza  Spotu
w  oparciu  o  postanowienia  §  3  ust.  2  i  3,  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu Spot do akceptacji. Zamawiający ma prawo zgłosić poprawki
do Spotu, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przedstawienia mu Spotu,
tylko  w  przypadku  niezgodności  ze  scenariuszem.  Wykonawca  naniesie
poprawki  w  ciągu  2  dni  roboczych  licząc  od  dnia  zgłoszenia  ich  przez
Zamawiającego.  Poprawki  wykonane  zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego,
podlegają akceptacji w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przedstawienia
Zamawiającemu poprawionego Spotu.

5. Celem  uniknięcia  wątpliwości,  Zamawiający  i  Wykonawca  zgodnie
oświadczają, iż niezgłoszenie przez Zamawiającego poprawek w terminach,
o  których  mowa  w  §  3  ust.  2  i  3,  oznaczać  będzie  akceptację  przez
Zamawiającego  odpowiednio  scenariusza  Spotu  lub  Spotu  w  dniu  upływu
terminu.

6. Wykonawca wyemituje przygotowany dla Zamawiającego Spot w liczbie 400
emisji  według  planu  emisji  uzgodnionego  przez  strony,  w  terminie  3  dni
roboczych od daty zawarcia umowy. Ponadto 20% liczby emisji Spotu zostanie
wyemitowanych jako pierwsze w bloku.

  § 4
Produkcja Internet

1. Zamawiający w  terminie  do  3  dni  roboczych  licząc  od  zawarcia  umowy
przekaże Wykonawcy materiały do wykonania reklamy graficznej. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt reklamy graficznej do 3 dni
roboczych  licząc  od  dnia  otrzymania  materiałów.  Zamawiający  ma  prawo
zgłaszać  poprawki  do  projektu  w  ciągu  2  dni  roboczych  licząc  od  daty
przedstawienia  Zamawiającemu  projektu  reklamy  graficznej. Wykonawca
naniesie poprawki w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia ich
przez Zamawiającego.

3. Poprawki  wykonane  zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego,  podlegają  jego
akceptacji  w  terminie  do  2  dni  roboczych  licząc  od daty  otrzymania  przez
Zamawiającego poprawionego projektu reklamy graficznej.

4. Wykonawca wyemituje  50  tysięcy  odsłon  reklamy  graficznej  w  serwisie
internetowym geotargetowanym na województwo lubelskie w terminie trwania
kampanii radiowej według planu emisji, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej
umowy.



§ 5
Prawa autorskie

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, bez
prawa do odrębnego wynagrodzenia, autorskie prawa zależne i majątkowe wraz
z  licencją  do  wykorzystanego  w  spocie  utworu  na  następujących  polach
eksploatacji:

1) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  materiałów  radiowych,
wykorzystania  w  radio,  zwielokrotniania  i  wykorzystania  w  reklamie,
wprowadzania do pamięci  komputera,  zapisywania w pamięci  trwałej
komputera,  eksploatowania  na  dowolnej  ilość  stacji  roboczych
(uploading,  downloading),  zwielokrotniania w postaci  zapisu w formie
elektronicznej  w  pamięci  komputera  oraz  w  sieciach  wewnętrznych
i  zewnętrznych,  zwielokrotniania,  utrwalania,  wykorzystania
w  Internecie,  w  tym  upubliczniania  w  sieci  WWW  w  sposób
umożliwiający  dowolne  wykorzystywanie  i  nieograniczone
zwielokrotnianie dzieła przez każdego  z użytkowników sieci publicznej,
digitalizacji;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały
radiowe,  jego  części  albo  fragmenty  utrwalono  –  wprowadzenie  do
obrotu,  użyczenie  lub  najem,  dzierżawa,  leasing  lub  inne  formy
odpłatnego  lub  nieodpłatnego  korzystania  z  materiałów  radiowych,
wprowadzanie do pamięci  komputera i  odtwarzanie na stacjonarnych
lub przenośnych urządzeniach elektronicznych, wprowadzenie do sieci
informatycznej;

3) w zakresie rozpowszechniania jego części lub fragmentów w sposób
inny niż  określony w pkt.  1  i  2  powyżej:  publiczne odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału
radiowego  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp
w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  przy  czym
rozpowszechnianie materiału radiowego, jego części albo fragmentów
może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od
sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana;

4) Wykonawca  oświadcza,  iż  przedmiot  umowy  nie  narusza  praw
autorskich,  ani  innych  praw  osób  trzecich,  oraz  że  prawa  autorskie
Zamawiającego  do  tego  przedmiotu  umowy  nie  są  ograniczone  lub
obciążone prawami osób trzecich w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 6
Obowiązek zatrudnienia 



1. Zamawiający zgodnie za art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy
o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze
urządzeń  niezbędnych  do  produkcji  spotu  radiowego  oraz  internetowej
reklamy graficznej.

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy
przed  zakończeniem  tego  okresu,  Wykonawca  lub  Podwykonawca
niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 8.

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy,
przekaże  Zamawiającemu  oświadczenie  o  spełnieniu  wymogu,  o  którym
mowa w ust. 1 (zał. nr 3) ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę wykonuje czynności określone w ust. 1.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników,
o których mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich
czynności.  W  tym  celu  Wykonawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,
w  terminie  5  dni  roboczych,  zobowiązuje  się  przedłożyć  kopie
zanonimizowanych  umów  o  pracę  zawartych  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę z pracownikami.

5. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień  co  do
sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4
w  terminie  tam  wskazanym,  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie
obowiązku  zatrudnienia  pracowników  na  umowę  o  pracę  oraz  będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 4.

7. W  przypadku  dwukrotnego  niewywiązania  się  Wykonawcy  z  obowiązku
wskazanego w ust. 2 lub 3, Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

8. W przypadku konieczności  zmiany pracowników zatrudnionych na umowę
o  pracę  wykonujących  czynności  określone  w  ust.  1,  Wykonawca
każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3.

§ 7
Wynagrodzenie



1.  Wykonawca  za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  1,
otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości:  ……………  brutto  PLN  (słownie:
…………………………../100) na które składa się kwota ……………….. netto PLN
(słownie: …………………../100) oraz podatek VAT w kwocie ………………. PLN
(słownie:…………………………………/100).  Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne
będzie  przez  Zamawiającego  jednorazowo  po  wykonaniu  całości  przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1, na podstawie prawidłowo wystawionej i podpisanej
przez  Wykonawcę  faktury  VAT.   Płatność  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
wskazany na fakturze nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez  Zamawiającego  prawidłowo wystawionej  faktury  VAT.  Potwierdzeniem
realizacji  przedmiotu  umowy  będzie  protokół  zdawczo-odbiorczy  wraz
z podpisanym wykazem ilości emisji Spotu oraz ilości odsłon reklamy graficznej.
2.  Płatność zostanie zrealizowana ze środków zadania budżetowego:  wydatki
bieżące  w  ramach  projektu  "Poprawa  warunków  kształcenia  zawodowego
poprzez  budowę  i  wyposażenie  stacji  diagnostycznej  przy  Zespole  Szkół
Samochodowych w Lublinie" dział ….., rozdział ……...,  paragraf …….. i ……..
budżetu miasta Lublin na 2020 rok.

§ 8
Dokument zapłaty

Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie  wyśle*
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy  z  dnia  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem
właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.

* niewłaściwe skreślić

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie czternastu dni od daty uzy-
skania przez Zamawiającego informacji o tym fakcie.

2. Wykonawcy  przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przy-
czyn zależnych od Zamawiającego w  terminie czternastu dni od daty uzy-
skania przez Wykonawcę informacji o tym fakcie.



3. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy
z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i bę-
dzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zama-
wiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą zło-
żenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień doty-
czących kar umownych.                                                                                 

§ 10
Kary umowne

1.  W  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa  w  §  7  ust.  1  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki  w  stosunku  do  terminu
wskazanego w § 2,  maksymalnie  do 14 dni,  po upływie których Zamawiający
odstąpi od umowy.
2.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego   Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty kary  umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  Zamawiający
zobowiązany jest do zapłaty kary  umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o
których mowa w § 6 ust. 3 i 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w  wysokości  500,00  zł  (słownie:  pięćset  złotych)  przy  każdorazowym
niezachowaniu terminów.
5.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania
przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

  § 11  
   Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust.
1 pkt 2-6 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
działania  siły  wyższej,  rozumianej  jako  stan  klęski  żywiołowej,  epidemia,  stan
wojenny, powódź, huragan, deszcz nawalny,uniemożliwiającej wykonanie Umowy
w określonym pierwotnie terminie,



2)  zmiana  kwoty  podatku  VAT  oraz wynagrodzenia  brutto  określonego  
w § 7 ust. 1. oraz związane z tym zmiana wynagrodzenie brutto, 
4.  Zmiany  umowy  przewidziane  w  ust.  3  dopuszczalne  są  na  następujących
warunkach:
1) ad. pkt 1) - zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej
oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
2) ad. pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną
zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

§ 12
   Postanowienia końcowe

1. Osobą  odpowiedzialną  po  stronie  Wykonawcy  za  koordynację  wykonania
niniejszej  umowy jest  Pani/Pan  ……………...,   e-mail:………………………. 
Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za koordynację wykonania  
niniejszej umowy jest Pan Łukasz Domszy, e-mail:  ldomszy@lublin.eu.

2. Spory  powstałe  w  związku  lub  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  Strony
poddadzą  pod  rozstrzygnięcie  sądu  właściwego  miejscowo  dla  siedziby
Zamawiającego.

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

W imieniu Wykonawcy              W imieniu Zamawiającego

______________________ ________________________

________________________

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

___________________

Załączniki:
zał. 1.  Protokół odbioru,
zał. 2. Oświadczenie Wykonawcy o etatach.
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